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Vážení spoluobčané,
přede dvěma měsíci jsem ve Zpravodaji hodnotil práci zastupitelů
za plynulé čtyři roky. Dnes, kdy píší tato úvodní slova, je už známé
složení nového zastupitelstva našeho města. V letošních volbách
kandidovalo v našem městě šest subjektů, tři politické strany a tři
sdružení nezávislých kandidátů. Výsledky ukázaly, že v uplynulém období jste byli s prací vámi zvolených zastupitelů spokojeni.
Zastupitelstvo se totiž oproti minulému období obměnilo pouze
na třech postech, z toho jedna zastupitelka získala mandát poprvé a zbývající dva staronoví zastupitele v minulých obdobích již
v zastupitelstvu působili.
Z výsledů je vidět, že občané, kteří přišli k volebním urnám, vnímají
práci zastupitelů pozitivně. Uvědomují si, že především při zásadních rozhodnutích bylo zastupitelstvo jednotné a dokázalo najít při
jednáních správnou cestu napříč všemi seskupeními a získat tak
při hlasování většinu. Věřím, že i nadále budeme tímto způsobem
pokračovat v započaté práci jak při nutných opravách majetku
města, tak i v dalších větších investicích.
V tomto volebním období nás čekají náročné úkoly, z nichž největší
je přístavba základní (Hlavní) školy na Nádražní ulici. Dalším
velkým úkolem bude najít smysluplné využití prostor restaurace
Neptun. V minulém měsíci jsme s velkým očekáváním uskutečnili
v těchto prostorách den otevřených dveří. Zájem ze strany občanů
byl uspokojivý a občané měli možnost nahlédnout do všech prostor celého objektu. Dalším připraveným projektem je odvodnění
a rozšíření místního hřbitova tak, abychom tento prostor připravili

pro budoucí potřeby našeho města. Z minulého volebního období
se přesunuje další velký úkol, kterým je otevření nové obytné zóny
v Zábřehu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří našli odvahu
a kandidovali do zastupitelstva našeho města. Vím, že není jednoduché získat lidi na kandidátku, a proto je třeba si vážit všech, kteří
přijali tyto nabídky a ukázali tak, že mají zájem přispět k rozvoji
našeho města.
Martin Štefek, starosta města
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Z jednání rady a zastupitelstva města
86. schůze rady města dne
29. srpna 2018

88. schůze rady města dne
26. září 2018

Pro hlasovali 4, proti 0, zdrželi se 1

uložení podzemní kabelové přípojky NN
na ulici Nádražní

Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0

— Projekt „Regenerace sídliště v Dolním
Benešově“ a podání žádosti o dotaci v rámci
Rada města schválila
Rada města schválila
Státního fondu rozvoje bydlení na regene— Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § — Pronájem části pozemku města p.č. 115/1 raci veřejných prostranství na sídlištích pro
63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v k.ú. Dolní Benešov na ulici Hájecké
rok 2018 na projekt „Regenerace sídliště
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předv Dolním Benešově“ a spolufinancovat tenPro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0
pisů, s městem Hlučín o výkonu přenesené
to projekt v minimální výši 50 % rozpočtopůsobnosti v oblasti projednávání přestup- — Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozem- vých nákladů
ků v rozsahu vymezeném ustanovením § 60 ků se Základní organizací Českého svazu
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpověd- chovatelů
nosti za přestupky, případně jiných práv- Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0
— Smlouvu o bezúplatném převodu maních předpisů, dle předloženého návrhu.
jetku Hasičského záchranného sboru MS
— Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne kraje – radiostanice vozidlové GM 360
Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0
18.8.2006 se Správou železniční dopravní do vlastnictví města
— Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § cesty, s.o. na pronájem pozemku na nádraží
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ČD v Dolním Benešově
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před- Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0
— Smlouvu o bezúplatném převodu majetpisů, mezi městem Hlučín a městem Dolní
ku Hasičského záchranného sboru MS kraje
Benešov o výkonu přenesené působnosti 28. zasedání zastupitelstva města
– radiostanice ruční Easy Plus a nabíječe
dne 13. září 2018
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, dle
jednonásobného do vlastnictví města
předloženého návrhu
Zastupitelstvo města rozhodlo
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0
— Uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o po— Projekt „Regenerace sídliště v Dolním skytnutí veřejné finanční podpory s FC
Benešově 2018“ a podání žádosti o dota- Dolní Benešov
ci v rámci Státního fondu rozvoje bydlení
Pro hlasovalo 14 členů, proti 0, zdrželi se 0
na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích pro rok 2018 na projekt „Regenerace Zastupitelstvo města schválilo
sídliště v Dolním Benešově 2018“ a spolu- — Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení
financovat tento projekt v minimální výši věcného břemene - služebnosti na pozemku
50 % rozpočtových nákladů
města p.č. 363/1 v k.ú. Dolní Benešov pro
— Smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce a.s. na realizaci přeložky distribuč- Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
ního zařízení na ulici Opavské
— Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení
věcného břemene - služebnosti na pozemPro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0
cích města p.č. 110/4, 110/39, 165/1 a 204/4
— Záměr pronájmu části pozemku města
v k.ú. Zábřeh u Hlučína pro uložení podp.č. 115/1 v k.ú. Dolní Benešov na ulici Házemní kabelové přípojky NN na ulici Kvějecké o výměře cca 155 m2
tinové
Pro hlasovali 5, proti 0, zdrželi se 0
Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0

87. schůze rady města dne
17. září 2018
Rada města schválila

— Rozpočtová opatření č. 7/2018 v předloženém znění, které je nedílnou součástí
usnesení

— Výsledek výběrového řízení na veřejnou Pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdrželi se 0
zakázku „Úprava havarijního stavu povr- — Smlouvu s GasNet, s.r.o. o zřízení věcchu cyklochodníku kolem zemědělského ného břemene – provedení plynárenského
dvoru Moravec v Dolním Benešově“. Byla zařízení na pozemcích města p.č. 456/1,
vybrána firma KARO inženýrské sítě, s.r.o. 456/9, 456/25, 456/29, 456/33, 902/3, 2175/1
Ostrava.
v k.ú. Dolní Benešov v rámci stavby „REKO
MS Dolní Benešov-VI. etapa, číslo stavby:
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželi se 0
59578“
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Poděkování
Vážení občané, chtěl bych vám
touto cestou poděkovat jménem
Sdružení občanů Dolního Benešova a Zábřehu za podporu v letošních volbách. Díky vašim hlasům
jsme obhájili minulé výsledky
a umožnili jste nám tak pokračovat v započaté práci. Vámi zvolení
zastupitelé budou usilovat o další
rozvoj našeho města tak, aby to
bylo i nadále místo pro spokojený
život všech občanů.

Za sdružení občanů
Dolního Benešova a Zábřehu
Martin Štefek
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Výsledky voleb do zastupitelstva města Dolní Benešov
V nadcházejícím volebním období bude naše zastupitelstvo složeno ze zástupců šesti volebních stran oproti loňským pěti. Nejvíce mandátů
- 5 získalo Sdružení občanů Dolního Benešova a Zábřehu stejně jako v minulém volebním období. Stejný počet mandátů jako minule (tři)
také získala KDU – ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů – Dolní Benešov a Zábřeh. Dva mandáty opakovaně získalo sdružení Dolní
Benešov a Zábřeh – Věc veřejná. Po jednom mandátu získala ČSSD (oproti minulým dvěma) a nově ODS.

Jmenný seznam zvolených zastupitelů dle jednotlivých volebních stran
Kandidátní listina

Kandidát

Hlasy

číslo na KL

název volební strany

pořadí na KL příjmení, jméno, tituly

abs.

1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
5
6
6
6

Dolní Benešov a Zábřeh –Věc veřejná
Dolní Benešov a Zábřeh –Věc veřejná
Sdruž. občanů D. Benešova a Zábřehu
Sdruž. občanů D. Benešova a Zábřehu
Sdruž. občanů D. Benešova a Zábřehu
Sdruž. občanů D. Benešova a Zábřehu
Sdruž. občanů D. Benešova a Zábřehu
Křesťanská a dem. unie-Čs. str.lidová
Křesťanská a dem. unie-Čs. str.lidová
Křesťanská a dem. unie-Čs. str.lidová
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
SNK – Dolní Benešov a Zábřeh
SNK – Dolní Benešov a Zábřeh
SNK – Dolní Benešov a Zábřeh

3.
1.
1.
4.
6.
2.
3.
4.
1.
6.
4.
2.
1.
2.
3.

681
360
724
540
484
480
426
470
414
398
302
194
639
508
372

Hahn Leon Mgr.
Spruch Richard Ing.
Štefek Martin
Pavlík Josef Ing.
Petřík Michal Bc.
Hartoš Josef Mgr.
Hanke Jiří
Sovíková Marie Mgr.
Koska Jindřich MVDr.
Sklář Marek Mgr. MgA.
Slanina Maxmilián Ing.
Svoboda Maxmilián Ing.
Krömer Jiří Mgr.
Kuchař Martin Ing.
Gebauerová Monika Mgr.

Kandidátní listina

Hlasy

Počet mandátů

pořadí

název

abs.

v%

1

Sdružení občanů Dolního Benešova a Zábřehu

6 002

28,72

5

2

Křesťanská a dem. unie - Čs. strana lidová

4 247

20,32

3

3

SNK – Dolní Benešov a Zábřeh

3 918

18,75

3

4

Dolní Benešov a Zábřeh -VĚC VEŘEJNÁ

3 035

14,52

2

5

Česká strana sociálně demokratická

2 312

11,06

1

6

Občanská demokratická strana

1 380

6,60

1

Okrsky

I. Obř.síň

II.Čer.škola

III.OM

IV.Zábřeh

celkem

Počet zapsaných voličů
Počet vydaných úředních obálek
Počet odevzdaných úředních obálek
Účast voličů v %

956
486
486
50,84

923
508
505
55,04

919
390
390
42,44

581
243
242
41,82

3 379
1 627
1 623
48,15

Výsledky voleb do Senátu PČR v našem městě
Kandidát
1
2
3
4
5
6
7

Vícha Josef
Pavlíček Petr
Běrský Kamil MUDr.
Kupka Vlastimil Bc.
Tancík Vladimír Mgr.
Pavera Herbert Mgr.
Horáková Simona Mgr.

Volební strana
KDU-ČSL
Piráti
SPD
KSČM
NK
ODS+STAN+TOP 09
ANO

Počty hlasů

% hlasů

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

60
61
81
29
57
807
268

X
X
X
X
X
505
186

4,40
4,47
5,94
2,12
4,18
59,20
19,66

X
X
X
X
X
73,08
26,91
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Zastupitelstvo bude pracovat v téměř stejném složení jako doposud, vymění se pouze
tři zastupitelé. Tato situace se již opakuje podruhé za sebou. Ženy jsou v novém
zastupitelstvu opět jen dvě, což je znovu
velká škoda.
Další tabulka uvádí celkové hlasy pro jednotlivé volební strany a to jak absolutně,
tak v procentech, a z toho vyplývající počet
získaných mandátů.
Poslední tabulka ukazuje volební účast
v našem městě, a to jak celkově, tak podle
jednotlivých okrsků. Účast je o něco málo
vyšší než před čtyřmi lety (tehdy to bylo
46,65 %) a je zarážející, že znovu více než
polovina oprávněných voličů nevyužila svého práva podílet se na složení zastupitelstva
svého vlastního města.
Všechny další podrobné informace k volbám do zastupitelstev obcí lze najít rovněž
na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz. Najdete zde
nejen výsledky dle jednotlivých okrsků,
ale rovněž absolutní počet hlasů pro každého jednotlivého kandidáta. Pokud tady
někoho překvapí vysoký počet hlasů pro
některé kandidáty, kteří se přitom nestali členy zastupitelstva, toto je způsobeno
složitým volebním systémem, který zaručuje poměrné zastoupení volebních stran
v zastupitelstvech a rovněž bere v úvahu
umístění kandidáta na kandidátní listině.
Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ
Foto: Jiří Štukavec
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Vítání občánků
Vážení rodiče, také vítání občánků do svazku města je dlouholetým zvykem. Vzhledem
k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné využívat údaje
z evidence obyvatel pro jiné účely, než stanoví zákon. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme
touto cestou.

Nová služba občanům
Dolního Benešova
a Zábřehu v oblasti
odpadového hospodářství
Od teď mají naší občané možnost
odevzdávat fritovací oleje a tuky
vedené pod katalogovým číslem
200 125.

Slavnostní vítání občánků se nyní připravuje pro děti narozené od 01. 04. 2018 a týká se
dětí, které mají trvalý pobyt na území města Dolní Benešov a části Zábřeh. Přihlásit se
mohou také rodiče dříve narozeného dítěte, kteří vítání v měsíci červnu 2018 nenavštívili.

Odběrné místo je na Hájecké ulici,
v místě bývalé myčky, kde je přijímán
i zelený odpad.

Máte‑li zájem se zúčastnit se svým dítětem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se do pondělí dne 19. 11. 2018 maminky osobně na matriku k p. Janě Spruchové (tel.
553 651 285, kl. 18) v pondělí a středu od 8.00-12.00, 13.00 – 17.00 hodin, v úterý, čtvrtek
a pátek od 8.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 14.30 hodin a doložte k ověření těchto skutečností:

Odpad bude možno odevzdat obsluze
sběrného místa vždy ve středu
od 14–17 hod. a v sobotu
od 8–12 hod. až do odvolání.

• originál rodného listu dítěte
• platný občanský průkaz

Odpad musí být v pevně uzavřených
nádobách např. pet-lahvích a kanystrech.

Pokud matka dítěte nemá (dítě ano) trvalý pobyt v našem městě, dostaví se
na městský úřad osobně otec dítěte.

Slavnostní přivítání občánků se uskuteční v neděli 25. listopadu 2018 v 15.00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu Dolní Benešov.

Takto bude skladován v kontejnerech
a poté odvezen specializovanou
firmou k ekologické likvidaci.
Správa majetku města

matrikářka

Společenská kronika
Kamenným manželům /65 let/ blahopřejeme

90 let

Miloš Kukla a Eva Kuklová roz. Cejpková
Dolní Benešov

Gabriela Hluchníková, Dolní Benešov
Marta Kosellková, Dolní Benešov

Malé vítáme a rodičům blahopřejeme

95 let

Viktorie Kichnerová, Dolní Benešov
Aneta Heroldová, Dolní Benešov

Anna Adamíková, Zábřeh

Jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti
80 let

Budeme na Vás vzpomínat …

Karel Pačka, Dolní Benešov
Emerencie Floriánová, Dolní Benešov
Marie Straková, Dolní Benešov
Uršula Nováková, Dolní Benešov
František Sroka, Dolní Benešov

Marie Poštulková, Zábřeh
Ursula Frýzová, Dolní Benešov

85 let
Amálie Veselá, Dolní Benešov
Tyto události zveřejňujeme pouze s písemným souhlasem:
*
*
*
*

snoubenců při uzavření manželství
rodičů při narození dítěte
jubilantů nebo rodinných příslušníků při významném jubileu (70, 75, 80, 85, 90 a více)
pozůstalých při úmrtí

Uzávěrka dalšího čísla společenské kroniky je k 10. 12. 2018 • Bližší informace na MěÚ Dolní Benešov – matrika – tel.: 553 651 285, kl. 18
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Setkání seniorů
Tradiční podzimní setkání seniorů, které pořádá odbor vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu Dolní Benešov proběhlo v krásný
sluneční den v úterý 18. září 2018 od 14.30 hodin.
A jako každý rok v prostorách restaurace Štika. Dvanáct seniorů a deset seniorek přivítal pan starosta, přítomné také pozdravil náš pan děkan. Na setkání jsme potřetí pozvali děti z místní mateřské školy, které tentokrát pod
vedením p. učitelky Margit Maiwaldové a p. učitelky Valentýny Paverové
ze třídy KVĚTINKY - přednášely, zpívaly a tančily, za což byly obdařeny
dlouhým potleskem všech přítomných, poděkováním a malou sladkostí.
Po kulturním programu pokračovali všichni v družné a veselé náladě až
skoro do večerních hodin, kdy některé z nich odvezli příbuzní nebo využili
možnosti zavést až do domu, ti zdatnější se prošli sami. Bylo znát, že všechny setkání potěšilo, moc nám děkovali, vždyť někteří se opravdu neviděli
dlouhou dobu a vzájemně jsme si popřáli, abychom se v příštím roce zase
ve zdraví sešli. Věříme, že jsme zpříjemnili všem přítomným jedno všední
odpoledne. Velké poděkování patří také paní Sylvě Říčné za její obětavou
pomoc při organizaci celého setkání.
matrikářka

Odpadové hospodářství v našem městě
Vážení občané! Odpadové hospodářství a nakládání s odpady je stále žhavé téma.
Budeme se mu věnovat i v tomto článku.
Připomeňme si letošní podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který již
tradičně proběhl v měsíci září. I tentokrát jste se svozu zúčastnili v hojném počtu a bylo
odevzdáno 27,81 tun velkoobjemového a 3,9 tuny nebezpečného odpadu.
Toto mělo samozřejmě vliv i na samotný
průběh svozu. Až na malé vyjímky svoz
proběhl v poklidu. Jen bych chtěl malou
výtku těm občanům, kteří nerespektuji
odběr zakázaných druhů odpadů u svozů.
Jedná se jako vždy o stavební odpad, hlavně
střešní krytiny jako je eternit a asfaltové
pásy. Tento odpad si každý občan musí odvézt k likvidaci na skládky k tomu určené
na vlastní náklady. Jako vždy chci poděkovat dobrovolným hasičům našeho města,
kteří se opětovně podíleli na poklidném
průběhu svozu.
Jak už jsme Vás informovali loni, Krajský
úřad nám schválil plán odpadového hospodářství na dobu 5 let, ze kterého nám
všem vyplývá řada povinností týkajících se
třídění odpadů.
Jedním z hlavních požadavků je snížení
množství netříděného směsného komunálního odpadu (dále jen SKO), kterého
je 1200 tun ročně. Již dříve pro snížení
tohoto množství byla ve městě vytvořena
tři odběrná místa na bioodpad (trávu, listí,
drobné větve a pod), domácnosti jsou vybaveny kompostéry, na území města jsou
rozmístěny kontejnery na sklo, pravidelně
probíhá pytlový sběr papíru a plastů. Přesto
všechno hmotnost směsného komunálního
odpadu neklesá. V současnosti se množství
SKO pohybuje okolo 300 kg na osobu a rok.

Namátkovými kontrolami nádob na SKO je
zjištěno, že obsahují velké množství odpadu
určeného ke třídění - plasty, sklo, papír,
listí i trávu. Odpadoví hospodáři, kteří
odpad na skládkách přijímají, mají s tímto
nešvarem velký problém. Každá skládka
má schválený tzv. provozní řád a ten určuje,
jaký odpad se může na určitém typu skládky ukládat. A tyto vyjmenované odpady
tam určitě nepatří.

Cena za uložení SKO neustále roste a dále
klesá i kapacita skládek. To se časem samozřejmě musí projevit i ve výši poplatku
vybíraného od občanů.
Apeluji tedy znovu na občany, aby třídění nepodceňovali a vedli k tomu i své děti.
Určitě to pro nás bude přínosem. Naše
město totiž ve třídění odpadů spolupracuje s několika významnými společnostmi,
jako jsou EKO–KOM, a. s., ASEKOL, a. s.,
5

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci letošních pivních slavností. Zejména bych chtěl poděkovat zaměstnancům správy majetku města
Dolní Benešov, kteří v krajně nepříznivých podmínkách a silném dešti
připravovali zámecký park a místnímu skautskému oddílu, který si pro
návštěvníky připravil velice zajímavý
doprovodný program akce.
Viktor Štefek

ELEKTROWIN, a. s., TEXTIL ECO, a. s.,
které podporují zpětné odběry nemalými
bonusy. V praxi to znamená, že nás vybavují kontejnery na sběr vytříděných složek
komunálního odpadu např. kontejnery z nápisem, SOVA“, do kterých mohou občané
odkládat obuv, šatstvo i jiný textil. Dále
je v areálu kovošrotu RITSCHNY, s. r. o.
na Hájecké ulici zřízeno odběrné místo fy
ELEKTROWIN, a. s., kam mohou občané odkládat v průběhu roku tzv. bílé zboží
(ledničky, mrazáky, pračky, sporáky apod.).
Rovněž máme ve městě umístěny červené
kontejnery fy, ASEKOL, a. s., které jsou určeny pro drobné elektrospotřebiče např. rádia, telefony, žehličky, kulmy, klávesnice.
Nově zavádíme odběr fritovacích olejů
a tuků viz samostatný článek.
Doufáme, že vše uvedené bude i nadále co
nejvíce využíváno.
Všichni víme, že v této oblasti má každý
z nás určitě ještě co zlepšovat!
Správa majetku
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Prodlužující se podzimní večery jsou ideální k pozorování hvězdné oblohy
Letošnímu začátku podzimu počasí opravdu přeje. Celá řada dnů na konci září a v první polovině října byly slunečné a teplé a z nastávajícím soumrakem byly ideální k pozorování hvězdné oblohy. Slunce vstoupilo do znamení Vah a při své současné minimální aktivitě
jedenáctileté periody nám přináší příjemné a stále počasí. Po jejím západu v září ještě zdobila večerní oblohu planeta Venuše a v řadě
za ní spolu s Jupiterem a Saturnem dominoval jasný rudý Mars. V říjnu již Venuše přechází na ranní oblohu jako Jitřenka a její místo
na západním obzoru zaujímá největší planeta naší soustavy Jupiter.
díme, ale na planety a Měsíc je dostačující.
A tak děti z oddílu Orion spatřili Jupitera,
největší planetu sluneční soustavy spolu
s jeho čtyřmi největšími měsíci, Saturna
s jeho brilantním prstencem v letošním
roce rozevřeným do maximálního úhlu
a také rudý Mars, stále ještě dostatečně
velký po červencovém přiblížení k Zemi.
Po přehlídce planet ještě zbýval čas na několik hvězdokup a dvojhvězd a také seznámení s počítačovým planetáriem a jeho
možnostmi.
Seznámení s podzimní hvězdnou oblohou
a planetami má možnost každý, kdo navštíví kterýkoliv páteční večer po setmění
hvězdárnu astronomického kroužku kulturního domu.
Za astronomický kroužek František Gaidečka
a Karel Proksch

Právě tuto přehlídku planet pozorovali
na naší hvězdárně děti s tábornického oddílu Orion z Hlučína spolu s jeho vedoucí
paní Lenkou Ticháčkovou. 15 členů jejich
oddílu dorazilo v pátek 5 října na dolnobenešovskou hvězdárnu, aby se blíže se-

známili s hvězdnou oblohou. Poznávání
přírody a budování vztahu k přírodě také
patří k jejich prioritám. Hvězdná obloha
je také součástí naší přírody a proto také
vznikají rezervace tmavé oblohy. V Dolním
Benešově tmavou oblohu bohužel neuvi-

Kontakt:
e-mail:
hvezdarna.dbenesov@seznam.cz
tel.: 732 845 328

22. Krajská výstava psů všech plemen

V neděli 16. 9. 2018 se uskutečnila na stadioně FC Dolní Benešov již tradiční 22. Krajská výstava psů všech plemen. Na tuto výstavu se
přihlásilo 99 různých plemen psů od malých společenských plemen, přes lovecká až po velká pracovní plemena.
Celkem se této akce zúčastnilo 262 psů.
Výstava probíhala v přátelské atmosféře
za krásného slunečného počasí. Pro posuzování psů na této výstavě byli delegování
mezinárodní rozhodčí. Z České republiky
přijeli Lenka a Ladislav Frnčovi, p. Otakar
Vondrouš, který byl také hlavním rozhodčím a ze zahraničí z Polska k nám přijeli
p. Andzej Kot a p. Grzegorz Robak. Všichni tito rozhodčí jsou dlouholetí chovatelé
a uznávání rozhodčí, kteří posuzují spoustu dalších výstav po celém světě. Vítězem
Krajské výstavy se stal překrásný pes plemene Bišonek. Dalši výsledky jednotlivých
kategorii.

Nejlepší pár - Bišonek
Nejlepší štěně - Knírač malý černý
Nejlepší dorost - Anglický špringr španěl
Nejlepší veterán - Pudl velký černý
Nejlepší mladý pes - Pudl velký černý
Nejlepší mladá fena - Rhodézský ridgeback
Nejlepší pes - Bišonek
Nejlepší fena - Výmarský ohař krátkosrstý
Vítěz výstavy - Bišonek

Zároveň probíhala i soutěž dětí Junior Handling do které se přihlásilo celkem 11. dětí,
které byli rozdělena na dvě kategorie. Mladší 8-13 let ve které zvítězila Tereza Stonišová
a straší 13-17 let ve které zvítězila Karolína
Farková. V této soutěži se převážně hodnotí
souhra mladého vystavovatele a psa. Všem
6

vítězům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v jejich výstavní kariéře.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat
městu Dolní Benešov, které nám vyšlo
vstříc ze zabezpečením a technickým
servisem, FC Dolní Benešov a všem dalším sponzorům za jejich vstřícnost k této
tradiční výstavě, bez niž by se tato výstava jen velmi těžko uskutečnila. Sponzoři
byli: Canis prosper - Jan Hruška, Pekařství
Obrusník, Askino, Delikan, Valko doprava,
Giom, Prodejna dlažby - Břidlice, Malhvo,
Viner poháry, AutoTip.
Tak ještě jednou děkujeme a budeme se
těšit na shledání se všemi v příštím roce
15. 9. 2019
Pořadatelé
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Výňatky z dolnobenešovských kronik
V tomto Zpravodaji se končí rubrika výňatků z kronik a končí se v nejlepším a to rokem 1989. Protože na letošní listopad připadá
29. výročí „sametové revoluce“, je to více než příhodný konec. Tehdejší paní kronikářka v Úvodu využila možnosti a v tom významném
roce zmapovala aspoň krátce celé historické dění - úlohu KSČ, která byla v těchto letech (1948-1989) politickým hegemonem.
Úvod: … Rok 1989 bych zařadila jako další
historický mezník – konec 40 leté poroby
totalitní nadvlády jedné strany a vznik svobodného Československa. Idea socialismu
a komunismu, to byl po válce, po roce 1945,
hlavně pro dělnickou třídu nový cíl. Nadšení neznalo mezí. Bohužel. Takzvaná „diktatura proletariátu“ se však brzy změnila
v diktaturu KSČ, která získala neomezenou
nekontrolovatelnou moc ve státě.
Po roce 1968 udělala KSČ ve svých řadách
důkladnou čistku, neposlušné a samostatně
myslící členy vyloučila ze svých řad, samozřejmě s dopadem na celý jejich budoucí
život. Kdo chtěl uspět a jít „nahoru“, nasadil masku dvojí tváře. Myslet si mohl co
chtěl, hlavně že navenek mluvil a vystupoval „jako“ komunista. Ve snaze udržet si
moc, musela strana stále častěji a tvrději
potlačovat snahy o svobodný život. Ať už to
bylo v roce 1977, v srpnu 1988 nebo v lednu
a říjnu 1989.
Poslední kapka, která přetek la, byl
17. listopad 1989 – vzpomínková manifestace k 50. výročí zavraždění Jana Opletala

nacisty. Národní třída v Praze byla svědkem brutálního zásahu bezpečnostních sil
proti účastníkům, hlavně mladým lidem.
Poté byla vysokoškoláky zahájena stávka,
ke které se postupně přidali herci a umělci. Nejdůležitější však bylo to, že se přidali
i dělníci z celé republiky.

Demolice již neobydleného domu paní
Liebnerové 1989

Pak šlo všechno ráz na ráz. Odstoupilo
předsednictvo ÚV KSČ, Federální shromáždění zrušilo článek ústavy „ o vedoucí
úloze strany“ a ke konci roku byl prezidentem republiky zvolen disident, spisovatel
a dramatik Václav Havel…

Závěr: Rok 1989 byl pro kronikáře zcela
výjimečným. Přestože průběh celých 11 měsíců roku 1989 se ničím nelišil od předchozích let, poslední měsíc zaznamenal i v naší
obci podstatnou a převratnou změnu politickou a společenskou… Rok 1989 nás
opouštěl důstojně a se ctí (což se o počasí
říci nedá) a do nového roku všichni lidé
dobré vůle vykročili s nadějí, že úkoly a cíle
vybojované koncem roku 1989 se podaří
beze zbytku splnit, a že svobodné volby
v roce 1990 nám zajistí tak dlouho odpíraný
život ve svobodném a demokratickém státě.
Při přepisování těchto slov z Kroniky a popisu roku 1989 i let předcházejících, jsem se
sama sebe ptala, jestli by v současnosti byla
použita stejná slova, konkrétní, přímá, jasná
anebo bychom si přečetli text skládající se ze
slov politicky korektních, která nesmí nikoho
urazit, nedej Bože, třeba viníky celé historické situace. Myslím, že za B) je správně.
Zápisky z Kroniky Dolního Benešova 1989
přepsala a komentářem doplnila Jana Petrásková, současná kronikářka

Vážení čtenáři,
v tomto čísle zpravodaje končí rubrika „Výňatky z dolnobenešovských kronik.“ Téma
historie města bychom však opustit nechtěli a rádi bychom pro vás připravili rubriku
novou, nazvanou „Dolní Benešov v proměnách času.“ V této rubrice bychom rádi
prezentovali historické i současné fotografie domů, zákoutí i veřejných prostranství
města, které budou vystihovat jeho proměny v běhu času. Určité množství fotografií
v redakci máme, a to zejména díky panu Josefu Widlakovi a paní Hildě Šťotkové. Zajisté se však také mezi vámi najdou dosud nezveřejněné historické fotografie. Pokud
budete ochotni se o ně podělit s ostatními, budeme velice rádi a samozřejmě vám
je po pořízení kopie obratem vrátíme. Takováto ucelená sbírka může být výchozím
náměstí Svobody v roce 2017
materiálem pro další publikační činnosti, výstavu, kalendář nebo dokonce knihu historických fotografií města. V dnešním čísle zveřejňujeme tři fotografie ze sbírky pana Josefa Widlaka, které vypovídají o proměnách
náměstí Svobody v průběhu sta let.
Viktor Štefek

náměstí Svobody v roce 1965

náměstí Svobody asi v roce 1925
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Městská knihovna
Minulé dva měsíce uběhly tak rychle, že jsem je skoro ani nezaznamenala. Asi to máte stejné.
Ale přesto jsem se snažila, kromě klasické
knihovnické práce, opět vylepšit interiér
knihovny, aby byl průběžně doplňován
a modernizován. Tentokrát byly potěšeny
mladší i ty nejstarší děti. Přibyly hezké malé
taburety, na které si ty nejmenší děti mohou
sednout třeba při vybírání knih a pro ty
nejstarší jsem zakoupila tzv. válecí vaky 😊.

Knihy pro děti a mládež:
Lindgren, A.: Já ještě nechci jít spát, Mora,
L.: Robin Hood, Emerson: Deník nindži ze
šestky, Norris, Ch.: Šílený profesor, Muller,
c.: Bezva Bára, Rožnovská, L.: Medvěd Tuli,
Socha: Neznámí dinosauři, Pantermüller:
Lenčiny katastrofy, Hucklesby, J.: Příběhy se šťastným konce: Zatoulané koťátko,
Lomová, L.: Anča a Pepík 5., Rucka, G.:
Wondwr Woman, Hladký, M.: Tajemství,
Niňaj, J.: Řecké báje – Sisyfos a další.

Anna Malchárková: CHUDOBKY

Samozřejmě, že ale nejdůležitější jsou knihy
a těch za minulé dva měsíce pěkná řádka
zase přibyla. Jsem ráda, za všechny vaše tipy,
názory i připomenutí knih, které vycházejí a já bych je třeba vůbec nezaznamenala
minula je.

Nové knihy pro dospělé:
Malchárková, A., Chudobky, Devátá, I.: Kde
spí lufťáci, Weir, A.: Artemis, Janečková, K.:
Pád do tmy, May, P.: Ostrov Entry, Glaser,
P.: Tanec s nepřítelem, Jackson, L.: Zasluhuje smrt, Třeštíková, R.: Veselí, Davouze, M.:
Víkend s Miriam, Picoult, J.: Desátý kruh,
Morris, H.: Tatér z Osvětimi, Ishiguro, K.:
Pohřbený obr, Bukowski: Hollywood, Padych, J.: Prastará tajemství, Lowell : Všem
na očích, Zlatníková: Marie Terezie: Miluj
a panuj, Kotleta, F.: Poslední tango…, Lilley,
R.C.: Let (v oblacích), Liška, V.: Záhadné
osudy, Novák, J.: Tajemný hrad Karlštejn
a další.

Ještě bych se chtěla vrátit několika větami k velmi podařené akci, která proběhla
v neděli 14. října v obřadní síni Zámku. Byl
to křest nové knihy Chudobky naší spoluobčanky paní Anny Malchárkové. Ta už se
za dobu své literární činnosti stala opravdu
známou regionální spisovatelkou.
Paní Anička spolu s ilustrátorkou paní Danielou Žídkovou, také z Dolního Benešova, vyprávěly nebo odpovídaly na otázky,
např. jak a kde autorka sbírala materiál,
kterou pověst má nejraději, proč se kniha
jmenuje Chudobky a nebo, jak paní ilustrátorka dokázala namalovat psa, s tak
smutnýma očima.
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Kmotrem knihy byl pan starosta Martin Štefek a kniha byla pořádně pokřtěna
šampaňským, které pan starosta bravůrně
otevřel.
Pro hosty bylo ve foyer připraveno občerstvení a třešinkou na dortu byla krásná hudba
slečny Hanky Koskové z Bohuslavic, která
ukázala, že svůj akordeon dokonale ovládá.
Pan ředitel Viktor Štefek na závěr odměnil
autorku a ilustrátorku knihy kytičkou.
Bylo to opravdu hezké nedělní odpoledne.
Na vaši návštěvu v knihovně se těší Jana Petrásková,
vedoucí městské knihovny Dolní Benešov.
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„Co jste HASIČI…“
V druhé polovině měsíce září území naší republiky zasáhla silná
vichřice. V souvislosti s touto situací, která trvala přibližně dva
dny, vyjeli moravskoslezští hasiči k více než dvěma stovkám mimořádných události. Jednalo se především o odstraňování spadlých či
nebezpečně nakloněných stromů, drátů elektrického vedení či částí
střech domů. Všechny tyto události se naštěstí obešly bez zranění.
Silný vítr zasáhl i naše město, ve kterém ovšem nenapáchal takové
škody jako v jiných částech našeho regionu.

JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

1

Jednotka zasahovala během
měsíců září a října celkem
u sedmi mimořádných událostí:

5 × likvidace bodavého hmyzu
- likvidace vosích a sršních
hnízd, která ohrožovala obyvatelé v okolí jejich bydliště

pořadatelů a požárních hlídek,
kterým jde především o bezpečnost a Vaše zdraví!

Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Benešov

2

5. - 7. Října družební setkání
v chorvatsku (Klanjec)

3

1 × technická pomoc – odstranění nebezbečných stavů

Začátkem října se členové našeho sboru spolu se zástupci
našeho Města Dolní Benešov
měst Rajecké Teplice a Wilamovice zúčastnili mezinárodního
setkání v Chorvatském Klenjci
pod názvem „Zahvala Jeseni
u Klanjcu 2018“. Cílem setkání
bylo vzájemné seznámení a navázání mezinárodní spolupráce.

- u rybníka Nezmar - závada
na elektrickém vedení způsobena silným větrem

1 × transport pacienta
- jednotka byla nápomocna
společnosti zdravotnické přepravy, k přenesení pacienta do 4.
nadzemního podlaží bytového
domu k domácímu ošetřování
V průběhu uplynulého měsíce
jsme zorganizovali školení jednotky a zkoušku požárních čerpadel u řeky Opavy v Dolním
Benešově. Při tomto výcviku
si jednotka znovu vyzkoušela
obsluhu těchto agregátů a můžeme říci, že jednotka je velmi
dobře vybavena a připravena
k zásahům při povodní, či čerpání vody po přívalových deštích, které v předešlých letech
naše město několikrát zasáhly.
Ve zbývajících dvou měsících

letošního roku nás ještě čeká
mnoho úkolů. Členové jednotky se budou účastnit pravidelné odborné přípravy a několika
výcviků. Dále pak budeme zajišťovat bezpečnost při pochodu
strašidel a lampionovém průvodu dětí v Zábřehu.
Se „začátkem kulturní sezóny“
v KD Dolní Benešov, nám začínají také služby preventivních
požárních hlídek na těchto společenských akcích. Tím to bych
chtěl apelovat na návštěvníky
kulturního domu, aby dodržovali návštěvní pravidla kulturního domu, a drželi se pokynů

V úterý 6. Listopadu - Den
válečných veteránů
od 16:00 se členové SDH zúčastní pietního aktu „Dne válečných veteránů“ na místním
hřbitově. Tuto akci pořádá již
několikátým rokem Římskokatolická farnost Dolní Benešov
spolu s Československou obcí
legionářskou a městem Dolní
Benešov. Pietní akt je věnován
padlým a nezvěstným vojákům, zvláště pak obyvatelům
Dolního Benešova a Zábřehu,
kteří jako vojáci zemřeli během

4
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válečných konfliktů. V letošním roce bude tato akce o to
významnější, že se bude konat
při výročí 100 let od ukončení 1. světové války a vzniku
samostatné Československé
republiky.
Také v Zábřehu si tuto událost
připomeneme a to 9. listopadu
od 17:00 mši svatou v kostele
sv. Urbana a následném požehnání u pomníku padlých
vojáků.
Závěrem bych rád popřál občanům města jménem sboru
dobrovolných hasičů Dolní Benešov, k blížícím se vánočním
svátkům, jejich klidné prožití
ve společnosti Vašich blízkých
a do nového roku především
pevné zdraví!
Za SDH Dolní Benešov
Ing. Jiří Mohyla

Facebook SDH Dolní Benešov
Foto 1.: Výjezd CAS (cisternové
automobilové stříkačky
k zásahu)
Foto 2.: Zkouška čerpadel
Foto 3.: Družební setkání
(Chorvatsko)
Foto 4: Družební setkání
(Chorvatsko)
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Dolnobenešovská kantáta

Dolnobenešovská kantáta – mezinárodní setkání pěveckých sborů, proběhla
ve dnech 14-16. 9. 2018 v Dolním Benešově,
za účasti Pěveckého sboru Rozmar, Dětského pěveckého sboru Nezmar, polského
Chór Parafialny z Pisarzowic, maďarského
Phoenix choir z Kisujszállás a slovenského
Speváckého zboru Chor Cordis Jesu z Rajeckých Teplic. Tato akce navázala na tradici setkání, která proběhla v roce 2016
v polských Willamowicích a v roce 2017
maďarském městě Kizsujszállás a slovenských Rajeckých Teplicích.
Dolnobenešovská kantáta byla slavnostně
zahájena v pátek 14. 9. 2018 v 19.00 hod.
a následně proběhl úvodní koncert pop gospelového souboru GOOD WOORK, který
obzvláště zahraniční účastníci přijali s velkým nadšením a ovacemi.

V sobou dopoledne měli hosté volný program, ve kterém měli možnost navštívit
zámek v Kravařích nebo relaxovat v Buly
aréně, kde byli ubytováni. Před polednem
se účastníci přesunuli do Dolního Benešova, kde si prohlédli zámek a zámecký

park. Následovaly zkoušky jednotlivých
sborů, včetně zkoušek zvukových a zkoušky společné závěrečné skladby. V 16.30 hod.
byl zahájen slavnostní koncert, ve kterém
jednotlivé sbory předvedly přichystaný repertoár. Závěr patřil společně provedené
skladbě Adiemus, kterou zazpívalo všech
150 účastníků setkání společně. Následoval
bouřlivý aplaus a předávání květin a pamětních předmětů. Účastníci pak formou
workshopu probrali výkony jednotlivých
souborů, zvolený repertoár i provedení
závěrečné společné skladby. Následovala
večeře koncert kapely BosoBos a závěrečná
párty s DJ. Celý večer se nesl v duchu přátelské komunikace, výměny zkušeností a vzájemného porozumění. Zároveň se plánovala
další setkání těchto souborů, výsledkem
čehož je plánované setkání, které proběhne v měsíci říjnu příštího roku v polských
Willamowicích.
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V neděli 16. 9. 2018 po snídani vystoupil
Spevácký zbor Chor Cordis Jesu z Rajeckých Teplic při mši svaté v kostele sv. Urbana v Zábřehu a Chor Parafialny z Pisarzowic při mši svaté v kostele sv. Martina
v Dolním Benešově. Následně se všechny tři
sbory naposled setkaly v kulturním domě
v Dolním Benešově, kde jim byly předány
balíčků na cestu, proběhlo dlouhé loučení
a odjezd domů.
Viktor Štefek
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Zahvala Jeseni u Klanjcu 2018
První říjnový víkend jsme společně s delegacemi z partnerských měst Wilamowice a Rajecké
Teplice navštívili chorvatské město Klanjec, na akci nazvané Zahvala Jeseni.
torií a lidovou kulturou regionu Zagorje.
Delegace navštívily Etnografické muzeum
„Staro Selo“ (Old Village) v Kumrovci, které
demonstruje autentický vzhled obce z počátku dvacátého století, způsob života lidí,
stejně jako zvyků a řemesel, které byly součástí každodenního života obyvatel regionu. Následovala prohlídka zámku - Veliki
Tabor, který je jedním z nejlépe dochovaných hradů z období pozdního středověNejvětší skupinu zúčastněných tento- ku a renesance v Chorvatsku a s kterým je
kráte představovali hasiči z jednotlivých spojována celá řada legend. V sobotu odměst. Během svého pobytu, realizovaného poledne proběhlo setkání s hasiči z Klanjce,
z prostředků Evropské unie jsme se spolu návštěva místní hasičské stanice a prohlídse zástupci z Maďarska, Srbska, Slovinska, ka vybavení a vozidel. Následovala účast
Bosny a Hercegoviny, Slovenska a Polska, na akci „Zahvala Jeseni“, která se konala
zúčastnili semináře o možnostech účasti dva dny v centru města. Pobyt byl ukonobčanů na rozhodování o budoucnosti Ev- čen nedělní slavnostní mši svatou za účasti
ropské unie. V sobotu dopoledne byl pro hasičů Polska, Slovenska, České republiky
účastníky připraven program, ve kterém a Chorvatska ve slavnostních uniformách.
jsme měli možnost seznámit s bohatou his- Výlet do přátelského města Klanjec, je mož-

Dolnobenešovský Fajer bodoval
Kapela Fajer z Dolního Benešova bodovala v soutěži „Muzikomat 2018“. Jedná se o česko - slovenský hudební projekt pro neprofesionální hudební kapely a muzikanty bez
ohledu na žánr. Projekt vznikl za podpory Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj – Společně bez
hranic, Fondu mikroprojektů a Regionu Bílé Karpaty –
Správce Fondu. Celkem se závěrečného 5. ročníku soutěže zúčastnilo 14 kapel, devět českých a pět slovenských,
napříč hudebními žánry od rocku, hard‑rocku, rock
‑popu, etno‑folku, metalu až po folk‑pop. Kapely soutěžily ve třech kategoriích – za českou stranu hranice, za slovenskou stranu hranice a za společnou česko – slovenskou
kategorii. Vítězem za českou stranu hranice se stala hardrocková kapela Fajer z Dolního Benešova na Opavsku.
Za slovenskou stranu hranice soutěž vyhrála rockfolková
kapela Thefly z Martina. Ve společné česko – slovenské
kategorii se kapela Fajer umístila na pěkném třetím místě
za kapelami Thefly (SK) a Volume (SK).
Tímto bych chtěl poděkovat kapele Fajer za dobrou reprezentaci opavského regionu. Vše potřebné o kapela Fajer
najdete na www.fajer.cz.
(KPS)
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no zhodnotit jako skvělou formou integrace
všech zúčastněných. Byly navázány nové
známosti a kontakty, které pravděpodobně
povedou k další spolupráci a společným aktivitám se zahraničními partnery v blízké
budoucnosti. Organizátorem cesty v rámci
projektu „EU future - Doing it together!“,
které realizovalo město Klanjec z programu
Europe for Citizens, bylo Městské kulturní
centrum ve Wilamowicích.
Viktor Štefek
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Polsko-Czeski Festiwal Kultury Wszelakiej

Ve dnech 11-14. 10. 2018 proběhl v Kulturním domě v Pisarzovicích projekt, nazvaný Polsko-Czeski Festiwal Kultury Wszelakiej. Projekt
předpokládal realizaci setkání - workshopů na různá témata. Přeshraniční divadelní workshopy uspořádali dva instruktoři Urszula Kucharska a Aneta Lachendro, a to jak v Dolním Benešově, tak v v Pisarzowicích. Těchto workshopů se účastnila skupina dětí a mládeže z Dolního
Benešova, stejně jako děti a mládež z dětského divadla „Debiucik“ a divadla „Bez názvu“ působící v Kulturním domě v Pisarzovicích.

Dne 11. října přijela do Pisarzovic skupina dětí a mládeže
z Dolního Benešova. Následující
den se uskutečnil poznávací výlet do parku Miniatur v Inwaldu, kde měli možnost shlédnout
nejen mnoho zajímavých staveb,
např. Tower Bridge, Eiffelovu
věž, ale také si užilii na autodromu, v strašidelném domě,
obří skluzavce, v 5D kině atd.
V odpoledních hodinách se konaly umělecké, divadelní a foto-

grafické workshopy a večer pak
proběhla diskotéka.
Dne 13. října se uskutečnila
celodenní umělecká akce „Divadlo bez hranic“ a také divadelní a fotografické workshopy.
Sobotní festivalový večer byl
zahájen vystoupením dětského
divadla DEBIUCIK a divadla
BEZIMIENNI. Oba soubory působí v Kulturním domě v Pisarzowicích pod vedením Urszuly
Kucharské. Následně se všichni

Podzimní rybářské závody

účastníci představili v divadelním představení „Umění dohody“, které bylo vyvrcholením
všech uměleckých aktivit doposud na tomto projektu realizovaných. Představení vyvolalo velké
emoce a společná práce se ukázala jako úspěšná. Společné úsilí
herců bylo odměněno ovacemi
ve stoje a divadlo opět dokázalo, že jazyková bariéra v umění
neexistuje!. Polsko-český festival kultury ukončilo vystoupení dětského pěveckého sboru
„NEZMAR“ se sólisty a souboru „STRUNKA“ z Dolního Benešova. Koncert obou skupin
byl dokonalým vyvrcholením
akce. Nádherný zpěv a krásná
hudba vytvořila úžasnou atmosféru a ovace nebraly konce.
Materiá l z fotograf ick ých
workshopů bude brzy využit
k přípravě výstavy fotografií,

která bude zpřístupněna v M-GOK Wilamowice a v Kulturním domě Dolní Benešov
v listopadu-prosinci 2018. Fotodokumentace z projektových
aktivit je možno dohledat
na odkazu: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/relacja-z-polsko-czeskiego-festiwalu-kultury-wszelakiej
Velké poděkování patří všem
dětem a pedagogům, kteří se
na tuto akci připravovali a kteří
zde naprosto skvěle reprezentovali město Dolní Benešov.
Eva Plzáková, Viktor Štefek

VODA-PLYN-TOPENÍ-ELEKTRO
SERVIS, REVIZE
A OPRAVY PLYNOVÝCH
SPOTŘEBIČŮ

Krásné počasí letos přilákalo do areálu rybářského klubu
Kamenec mnoho účastníků podzimních rybářských závodů.
Ty se konaly v sobotu 15. září. Na vítěze čekaly finanční
odměny a také nádherné rybářské poháry. Pro ostatní návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení a posezení
v areálu Kamence. Všem rybářům a hostům děkujeme
za účast na rybářských závodech a těšíme se na Vaši přízeň
i v příštím roce.

Michael Komárek
774 110 091

Mgr. Leon Hahn

komar.misa@seznam.cz
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Zprávy ze školy
Čas běží jako voda a již máme za sebou první dva měsíce školního roku. Zatím se toho u nás na škole moc neudálo, teda kromě učení :-)
Vše je ve fázi příprav. Jednu událost bych vám však chtěla přiblížit očima dětí ze 3. B.

Výstava zahrádkářů, včelařů a kutilů
Byli jsme na výstavě v Kulturním domě.
Bylo tam plno ovoce a zeleniny. Taky tam
byl pan včelař a měl sršní hnízdo. Potom
jsme viděli i živé včely za sklem. Byla mezi
nimi i včelí královna, která byla označena
číslem 47. Nakonec jsme dostali do třídy
kytku gerberu a chryzantému.
Mária Korená, 3. B

Byli jsme na výstavě „Zahrádkářů“ a viděli jsme gerbery, chryzantémy, rakytník
i kaktusy. Ale nejvíc se mi líbil pan včelař.
Měl tam medomet, ometač, med, živé včely
a sršní hnízdo. V pátek jsem tam viděl i paličkování. Výstava se mi moc líbila.
Ondřej Švančar, 3. B

Byli jsme v Kulturním domě. Viděli jsme
tam pokojové květiny, kaktusy, ovoce a zeleninu. Ochutnali jsme rakytník a rajčata.
Bylo to dobré. Líbily se mi včely. Bylo to
hezké.

Včera jsme byli na výstavě „Zahrádkářů“.
Viděli jsme tam zeleninu, ovoce, kaktusy
a ještě květiny. Byl tam pan Včelař a řekl
nám něco o včelách. Také jsme viděli mrtvé
sršně a jejich hnízdo.
Matěj Jordan, 3. B

Jiří Duda, 3. B

Výstava byla velmi zajímavá a poučná. Nenašel se nikdo, kdo by se zde nudil.Tímto
bych chtěla poděkovat všem organizátorům
této akce za trpělivost, ochotu a krásné květiny na památku.
Za kolektiv Červené školy
Mgr. Marcela Halodová

100 let republiky (1918 – 2018)

Pronájem bytu 2+1

Stejně jako všichni občané České republiky si i my připomínáme toto významné
výročí.
Od začátku září pracují naše děti z 2. stupně na projektu, který jsme nazvali
„100 let republiky.“ Na začátku zástupci parlamentu vylosovali své třídě určité
období z uplynulých 100 let. Výsledkem by mělo být kulturní pásmo, jež zachycuje
nejdůležitější momenty uplynulého období.
Každá třída si připravuje krátké vystoupení a seznámí nás s politickými událostmi, kulturou, uměním, technickými vynálezy, sportem vybraných let. Setkáte se
s krátkými etudami, písničkami, zdramatizovanými událostmi, ale také třeba
s retro módní přehlídkou.
Na tomto projektu se podílí téměř všichni učitelé, vyrábíme kulisy, nacvičujeme
divadla, přednes a sborový zpěv.
Naše přípravy vyvrcholí 21. a 22. listopadu, kdy si děti svá pásma vzájemně předvedou. Tímto bychom chtěli pozvat i vás ve čtvrtek 22. listopadu v 16 hodin do budovy
hlavní školy, kde se v jednotlivých třídách roztočí kola dějin. Z dané akce bychom
také chtěli uspořádat výstavu fotek a prezentovat ji v prostorách školy.

o celkové výměře 52 m2 v Dolním Benešově
na ulici Petra Bezruče 495. Jedná se o slunný byt, po rekonstrukci (kuchyňská linka,
nová zděná koupelna, plastová okna,…).
K dispozici je sklepní box, sušárna, kolárna.
Dům je velmi pěkný a zateplený. Dobrá
lokalita - v okolí je veškerá občanská vybavenost.

Těšíme se na vaší návštěvu!
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Cena 6.900,-Kč za měsíc (bez služeb)
Kauce 2 nájmy.
Ne zvířata, nekuřácký byt.
Nájem od 1. 1. 2019
(klíče k nastěhování možno obdržet dříve).

Realitní kanceláře - nevolejte!
Pro více informací kontaktujte: e-mail: rstocek@volny.cz, telefon: 605 993 111
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Žijeme v Dolním Benešově…

Divadelní představení 1 + 1 = 3; 23. 9. 2018

Divadelní představení 1 + 1 = 3; 23. 9. 2018

Dolnobenešovská kantáta 14. – 16. 9. 2018

Dolnobenešovská kantáta 14. – 16. 9. 2018

Pivní slavnosti 8. 9. 2018

Pivní slavnosti 8. 9. 2018

Pivní slavnosti 8. 9. 2018

Pivní slavnosti 8. 9. 2018
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Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2018

Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2018

Svatováclavský hudební festival 9. 9. 2018

Výstava zahrádkářů 28. 9. 2018

Drakiáda 24. 10. 2018

Zahvala Jeseni u Klanjcu 5. – 7. 10. 2018

Štrasenfest Břehy 1. 9. 2018

Štrasenfest Břehy 1. 9. 2018
15
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Zprávičky z barevné školičky / Osada Míru
Sluníčko se rozloučilo
s kytičkami, travičkou.
Na cestu jim zamávalo
paprskovou ručičkou.
Běžte pěkně všichni spát,
musím podzim přivítat.

Krásný podzim vám přeje

A že se ten podzim letos vydařil. 😊 Sluníčko se nevzdává, krásně hřeje a my musíme
do školky. Nám to ale nevadí, chodíme tam rádi. Stejně jsme dopoledne i po odpolední
svačince venku na zahradě.

A co se dělo v září? Navštívilo nás loutkové divadélko se třemi pohádkami pro děti.

třída Motýlci
Třída Květinek byla potěšit naše seniory vystoupením v restauraci Štika.

třída Květinky
PaeDr. Bočková radila ve třídě Berušek – Jak odstraňovat poruchy a vady řeči. Ve třídě
Motýlků a Květinek si zase rodiče vyslechli přednášku na téma Připravenost dětí do 1.
třídy ZŠ.

třída Berušky
A ani v říjnu jsme nezahálely. Květinky a Motýlci na podzimní vycházce poznávaly plody,
stromy, zvířata na statku Moravec a plnily cestou různé úkoly.

třída Sluníčka
Jarmila Stanková, Vlasta Juchelková

Rovněž třída Květinek a Motýlků se vydala do Planetária v Ostravě. Tam zhlédly příběh
„Život stromů“.
16
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U Krtečků v Zábřehu…
Léto se v tichosti přehouplo do podzimu a listí na stromech se zbarvilo do pestrých podzimních tónů.

Mezi oblíbené podzimní radovánky pro
malé i velké patří pouštění draků. A tak
jsme naplánovali hned v prvním měsíci nového školního roku DRAKIÁDU. Počasí
nám opravdu přálo, den byl slunečný, ale
vítr nebyl příznivý. I když po celou dobu
panovalo téměř bezvětří, draci se na hřišti FC v Zábřehu stejně proháněli. Společné odpoledne si užily nejen děti, ale také
dospělí, kteří se vrátili do svých dětských
let a vyzkoušeli si, jak je to úžasné běhat
po hřišti a snažit se dostat neposedného
draka do vzduchu. Zábavné bylo také společné soutěžení dětí a jejich rodičů, u kterého jsme se všichni pořádně zasmáli.Celá
drakiáda byla zakončena volnou zábavou
a příjemným posezením u ohně s opékáním
párků. Díky skvělému počasí a dobré náladě
všech přítomných se akce vydařila.

cích, s využitím maňásků, šátků a netradičních hudebních nástrojů. Z muzicírování
máme vždy radost a baví nás.
Přijelo k nám divadlo SMÍŠEK s humornou
pohádkou OŠKLIVÉ KÁČÁTKO. Výrazným prvkem představení je hudební složka,
kdy děti v každé pohádce uslyší jak nové
písničky, tak i úpravy písní lidových, které
si s chutí zazpívají.
Začátkem měsíce října jsme vyjeli za kulturou do Divadla loutek v Ostravě. Tam
nás čekaly příhody kočičího kluka a jiných chlupatých čtvernožců v muzikálové

Každý rok se s dětmi těšíme na HUDEBNÍ
DÍLNY, ta letošní měla název USPÁVÁNÍ
BROUČKŮ. Tématem byla podzimní příroda, která se připravuje k zimnímu spánku.
Děti pracovaly ve skupině, nebo ve dvoji-
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pohádce KOCOUREK MODROOČKO.
Modroočko pochází z oblíbené dětské
knížky Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA, kterou dobře známe z četby na pokračování. Návštěva jakéhokoliv divadla
je pro děti nezapomenutelným zážitkem.
V současné době podzimního času se nám
nabízí nespočet činností k poznávání znaků přírody při vycházkách, také činností
k využití darů přírody, které nám poskytnou další společnou prima zábavu. Která
to bude prozradíme příště.
Jana Balarinová
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Informace z farnosti sv. Martina
Předvánoční svátost smíření
/ DB – Zábřeh:

Římskokatolická farnost
Dolní Benešov

Úterý 21. 12. 2018:

vás zve na

římskokatolická
farnost
sv. Martina
Dolní Benešov

od 15.00 – 17.30 (cizí zpovědník)

Dolní Benešov:
Středa 19.12.2018:

Svatomartinský
koncert

od 08.30 – 11.30 (2 cizí zpovědníci)
od 14.00 – 17.30 (2 cizí zpovědníci)

v neděli 11. listopadu 2018

v kostele sv. Martina v Dolním Benešově
v 16:00 hodin
vystoupí:

Pěvecký sbor
města Vrbna pod Pradědem, z.s.

dirigují:

Leoš Sekanina
Josef Friedl

klavírní doprovod:

Eva Matelová

Pietní akty ke Dni veteránů
Město Dolní Benešov ve spolupráci se Základní
školou Dolní Benešov, Sborem dobrovolných
hasičů Dolní Benešov a farností Dolní Benešov
vás při příležitosti Dne veteránů zvou na Pietní
akt k uctění obětí válek.
Tento Pietní akt se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 v 16.00 hodin na místním hřbitově
u památníků obětí I. a II. světové války.
Podobně uctíme oběti obou válek i v Dolním
Benešově – Zábřehu, a to v pátek 9. listopadu
u památníku, stojícího u kostela sv. Urbana.
V 16.00 bude sloužena mše za oběti a následně
proběhne krátký Pietní akt u památníku.
Srdečně vás zveme k tomuto vzdání pocty
obětí válečných konfliktů.

Možnost návštěvy
jesliček
v kostele
sv. Martina.
(přes boční vchod
do kaple sv. Josefa)

1. svátek vánoční
25. 12. 2018:
odpoledne
14:00 – 16:30

2. svátek vánoční
26. 12. 2018:
odpoledne
14:00 – 15:00
18
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Okénko šéfkuchaře
Hovězí krk na víně s pečenými bramborami
a dýní Hokaido
Ingredience pro 4 osoby: 800g hovězí krk, sůl, pepř, olej, máslo, tymián, bobkový list, červené víno 0,5 l, 1 ks dýně Hokaido, 600g menších brambor, 1 dcl bílého vína, 2 dcl smetany
Postup: Na rozpáleném tuku orestujeme na kostičky nakrájenou cibuli, přidáme maso nakrájené
na větší kostky, osolíme, opepříme a dále restujeme. Jakmile se maso zatáhne, přidáme bylinky,
červené víno, vývar nebo vodu a dusíme do měkka. Maso vyjmeme a výpek zahustíme jíškou nebo
bramborem.
Malé brambory oloupeme, potřeme olejem a osolíme. Přidáme snítku tymiánu a dva stroužky
česneku a pečeme v troubě na 165°C 30 min.
Oloupanou dýni nakrájíme na kostky přidáme sůl
bílý pepř a restujeme. Orestovanou dýni zalijeme bílým vínem a smetanou a opatrně dusíme a následně
rozmixujeme na pyré.

Z Großhöfleinu zdraví a dobrou chuť přeje Petr Žurek

19

Dolnobenešovský zpravodaj • 6 / 2018 Listopad – Prosinec

HC Sharks Zábřeh
Už je to tady! Dlouhé a úmorné léto je konečně za námi a my můžeme vjet na ledovou plochu. Po vzoru slavnějších zaoceánských soutěží začíná v Kravařích nový soutěžní ročník AHL. Ročníku 2018-2019 se zúčastní 24 amatérských hokejových týmů. HC Sharks Zábřeh, jako vítěz nultého ročníku 2003/2004 u toho opět nebude chybět. Po letní přípravě se tým
stabilizoval v počtu 15 hráčů (3 pětky) a všichni jsme odhodláni bojovat za Zábřeh, aby se náš tým umístil co možná nejlépe.
V průběhu minulého ročníku se našich tréninků zúčastnily i mladé
naděje zábřežského a benešovského hokej. Pokud na sobě budou
kluci makat, jistě dostanou příležitost si za HC Sharks Zábřeh
zahrát i v soutěžních zápasech.
konečná tabulka po základní části:
Ohlédnutí za sezonou 2017-2018
Poř. Klub
Zápasů
1 HC Lipina Markvartovice 23
2 HC Peugeot Opava
23
3 HC Derby Kouty
23
4 HC Horní Lhota
23
5 HC Hať
23
6 HC Bolatice
23
7 HC Bohuslavice
23
8 HC Monaco Kouty
23
9 HC Prajz Hlučín
23
10 HC Senior Centrum Opava 23
11 HC Autodíly Pema
23
12 HC Isotra
23
13 HC Štěpánkovice
23
14 HC Kobeřice
23
15 HC Otice
23
16 HC Sršni Píšť
23
17 AZ Pneu Jaktař Opava
23
18 HC Mexiko
23
19 HC Kozmice
23
20 HC Cheguevara
23
21 HC Sharks Zábřeh
23
22 HC Buldoci Branka
23
23 HC Viking
23
24 AHC Storm
23

Výher
22
17
18
16
16
15
15
14
13
11
10
11
9
9
9
9
9
8
8
7
6
3
2
1

Remíz
0
1
0
1
1
2
1
1
1
2
2
0
3
3
2
1
1
2
2
1
2
3
1
1

Proher
1
4
5
6
6
6
7
8
9
10
11
12
11
11
12
13
13
13
13
15
15
17
20
21

Scóre
173:59
153:57
183:72
138:77
103:68
107:77
134:84
121:91
102:88
121:109
103:94
89:106
93:124
96:113
97:98
89:126
85:105
90:116
112:138
110:142
68:125
93:154
57:167
55:182

Vítězem playoff a tudíž celého ročníku 2017-2018 se stal tým HC
Monako Kouty, jež ve finále porazil další koutský tým HC Derby
Kouty.
HC Sharks Zábřeh se probojoval z 21. příčky do předkola playoff,
kde na nás čekal tým HC Isotra. Vzájemné zápasy skončily 1:1
a o postupujícím rozhodly samostatné nájezdy (2:1 pro tým HC
Isotra).
HC Sharks Zábřeh_2017-2018

Body
44
37
36
33
33
32
31
29
27
24
22
22
21
21
20
19
19
18
18
15
14
9
5
3

kanadské bodování
Poř. Hráč
G
A
Bodů
1
Rošík Karel
12
5
17
2
Pačka Petr
8
7
15
3
Kocur Luboš
7
6
13
4
Radošovský Tomáš
9
3
12
5
Ondráček Tomáš
8
2
10
6
Babiš Luboš
5
4
9
7
Slivka Petr
4
5
9
8
Slivka Jiří
2
5
7
9
Arabasz Arnošt
0
7
7
10
Kadrliak Jan
4
0
4
gólman
Hráč
Z
G
Průměr
Duda Martin
32
153
4.78
Dění kolem probíhajícího ročníku AHL můžete sledovat na stránkách http://www.ahl-kravare.cz, facebooku Sharks Zábřeh, či nejlépe přímo v hledišti Buly arény v Kravařích.
Tým HC Sharks Zábřeh

horní řada: Slivka, Kocur, Slivka, Ondrášek, Lerch, Radošovský, Rošík, Lokoč, Merta – dolní řada: Ondrášek, Duda, Novák, Babiš, Kadrliak, Arabaš
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Informace z fotbalového klubu
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Dolním Benešově,
v našem posledním příspěvku do Zpravodaje jsme Vás informovali o právě zahájeném ročníku 2018/2019 mistrovských
soutěží všech mužstev našeho fotbalového
klubu. A fotbalové soutěže se rozjely doslova „plnou parou“ vpřed! O tom vás přesvědčí právě následující informace z „kuchyně“
všech našich mužstev.

Kategorie žáků
Žáci MLADŠÍ a STARŠÍ MINI Přípravky –
V letošním ročníku máme celkem tři družstva MINI přípravky. Družstvo nejmladší
přípravky (ročník 2009 a mladší) vedené
trenéry Danielem Hegrem a Michalem Juchelkou rozdává opravdovou fotbalovou
radost. A kdo má rád góly, ten si přijde
opravdu na své! Sehrálo tyto zápasy. Porazili Vřesinu 22:19, Kobeřice „B“ 18:15,
Hlučín 10:6, Bolatice 11:8, Štěpánkovice
11:8. Prohráli s Kobeřicemi „A“ 29:3, Mokrými Lazcemi 14:11. Podzimní část ročníku
2018/2019 pro ně skončila více než úspěšně!
Kluci – jen tak dál!!!
V kategorii MINI starší přípravky (ročník 2008 a mladší) máme dvě družstva
„A“ (vedou trenéři Michal Bachroník, Petr
Machovský a David Rychnovský) a „B“ (vedou trenéři Martin Komárek a Petr Kučera).
„A“ Porazilo Darkovice 13:4, Darkovičky
10:3, Háj ve Slezsku 13:5, Píšť 10:1, Hať 4:2
a v „derby“ naše „B“ 12:5. Prohrálo jenom
jedno utkání s Kravařemi 8:2. O 1. místo
v tabulce se naši žáci utkají s Baníkem Ostrava v posledním kole! „B“ Porazilo Šilheřovice 10:0, Darkovičky 7:2, Darkovice 6:5.
Prohrálo v derby s naším „A“ 12:5, Hatí 9:5,
Píští 8:4 a s Baníkem Ostrava 16:3.
Starší přípravka se zúčastnila turnaje
6družstev v Ludgeřovicích a v konkurenci
mužstev z Karviné, Orlové, Hlučína a Ludgeřovic získala „bronzové“ medaile. A náš
brankář Robin Krömer byl vyhlášen nejlepším ze všech mužstev!
MLADŠÍ a STARŠÍ žáci – družstva vedou
trenéři Michal Beinhauer, Michal Spruch
a Tomáš Glogar. Oba kolektivy hrají Krajskou soutěž s těmito výsledky:
MLADŠÍ - Porazili Vrbno 5:1, Město Albrechtice 7:5, Odry 5:0, Břidličnou 7:2, Hlučín 3:1, Fulnek 3:2, Juventus Bruntál 11:8.
Prohráli jenom s Olympií Bruntál 4:3, Slavií
Opava 3:2. Do střelecké listiny se zapsali –
19 x Nikolas Gajdečka, 4 x Matěj Bortlík, 3 x
Alois Bachroník, 2 x Matěj Dombek, Radek
Wolný, 1 x Oliver Dihel, Matěj Gross, Jan
Haloda. V tabulce jim patří 4. místo s brankovým poměrem 38:20 a ziskem 21 bodů.
STARŠÍ - Porazili Vrbno 6:0, Město Al-

Motto: „FC Dolní Benešov
jede plnou parou“!
brechtice 3:0, Odry 3:0 Prohráli s Bruntálem 10:2, Břidličnou 4:0, Hlučínem 5:2,
Fulnekem 1:0, Slavií Opava 3:1. Do střelecké
listiny se zapsali – 3 x Nikolas Gajdečka,
Martin Svoboda, 2 x Matěj Bortlík, Matěj
Dombek, Jan Halfar, Jan Plaček, 1 x David
Baránek, Jan Vavřínek. V tabulce jim patří 8. místo s brankovým poměrem 16:20
a ziskem 9 bodů.

Kategorie dorostu -

Trenéři Petr Šramel a Petr Baránek – se zase,
jako tradičně, museli v novém ročníku vypořádat se „zemětřesením“ v kádru. Že se
jim podařilo perfektně zvládnout tuto každoroční anabázi potvrzují výsledky družstva, které se po odehraném 10. kole znovu
zařadilo do horních pater tabulky Krajské
soutěže MS KFS. Tady je důkaz! Porazili
Světlou Horu 9:0, Svinov 4:0, Vřesinu 7:0,
Polanku 4:2, Háj ve Slezsku 3:0 a Fulnek 2:1
Remizovali s Darkovičkami 1:1 Prohráli
s Hlučínem 5:3 a Kobeřicemi 2:0. Do střelecké listiny se zapsali - 11 x Skroch Daniel, 6 x Bittner Petr, 4 x Vitásek Robin, 3 x
Hluchník Flip, 2 x Kolondra Jakub, Večerek
Dominik, 1 x Bunček Tomáš, Koska Tadeáš,
Závěšický Matěj. Náš střelec Daniel Skroch
je 3. nejlepším střelcem této soutěže! A jak
vypadá tabulka?

Kategorie mužů

Muži „B“ pod vedením trenérů – Richard
Husovský, Martin Heiduk – se může mužstvo „pyšnit vizitkou remízového krále“!
Kdo nevěří, toho přesvědčí tyto dosavadní
výsledky. Porazili Závadu 3:1, Remizovali
se Štěpánkovicemi 3:3, Strahovicemi 3:3,
Darkovičkami 1:1, Bělou 1:1, Chuchelnou
4:4 Prohráli s Kozmicemi 3:0, Šilheřovicemi 3:2, Sudicemi 5:1, Bohuslavicemi 2:1.
Do střelecké listiny se zapsali – 6 x Husovský Richard, 4 x Stříbný Lukáš, 2 x Šikora
Lukáš, 1 x Kichner Patrik, Kozelek Pavel,
Král Tomáš. Za tuto bilanci má tabulka
následující podobu:
Muži „A“ vedené trenéry – Marcelem Meleckým, Janem Baránkem juniorem a vedoucím mužstva Janem Kozlovským vzbu21

dilo v Moravskoslezké lize svými výsledky
nemalé obavy soupeřů. Ptáte se čím? V odehraných 10 kolech dokázalo na domácím
trávníku získat jenom jeden bod, ale na hřištích soupeřů „vydolovalo“ neuvěřitelných
10 bodů!!! „Prokletí“ této bilance padlo až
v 11. kole, když jsme doma poprvé vyhráli
a při tom s jedním z favoritů celého ročníku,
mužstvem SK Hanácká Slavia Kroměříž!
No, ale pojďme si připomenout, jak se to
všechno odehrálo. Fotbalovým svátkem
pak bylo utkání 2. kola MOL Cupu, kdy
jsme na našem trávníku přivítali vedoucí
celek Národní fotbalové ligy – fotbalisty
Vysočiny Jihlava.

Skvělý závěr „anglického týdne“!

SK Spartak Hulín - FC DB 0:3
Náročný „anglický týden“ zakončil nováček MSFL parádně! Po domácí „ligové“
remíze přišel postup do 2. kola „Poháru
MOL Cup“ a třešničkou na dortu je dnešní,
první vítězství v novém, ligovém ročníku,
a dokonce na hřišti soupeře! Jak k tomu došlo? Po úvodní čtvrthodině se začaly rodit
gólové šance. Ve 14. minutě skončil brejk
Labudy v náruči brankáře Ungera. Po jeho
dlouhém výkopu posadil dlouhý centr Sedláček na hlavu Šroma, ale jeho hlavička se
ve vyložené pozici mezi tyče nevešla! Bleskový útok zakončil Pecuch v 16. minutě
tvrdou střelou, brankář Unger stačil vyrazit
balón před sebe, ale Labuda jeho branku
přestřelil. Ve 20. minutě se hosté poprvé
radovali. Ve skrumáži před domácí svatyní se po střelách Labudy a Pecucha dostal
balón na kopačky Adamíka a na ukazateli
svítil stav – 0:1! Ve 22. minutě byli hosté
blízko druhému gólu, Pecuch našel nabíhajícího Labudu, ale jeho pohotová střela
minula cíl. Ve 24. minutě kopali domácí
z hranice „velkého vápna“ přímý kop, Josl
však branku neuvěřitelně přestřelil. Ve 28.
minutě si Býma udělal z domácích obránců
„slalomové tyčky“, jeho střelu však Unger
vyrazil na rohový kop. Rohem skončila
i dělovka Pecucha ve 30. minutě po teči
bránícího Zlámala. Zlámal se stal smutným hrdinou ve 40. minutě. Na půlící čáře
prohrál souboj s Labudou, ten se řítil sám
na branku domácích, Zlámal ho stáhnul
k zemi a šel se předčasně sprchovat!!! Nástup do 2. poločasu vyšel hostům skvěle.
Ve 48. minutě se vybíhající brankář Unger
jenom díval, jak se balón z kopačky Labudy
otřel o pravou tyč! V 52. minutě pojistili
hosté své vedení. Přímý kop zahrál Rubý
famózní střelou přes zeď, Unger se nestačil
ani ohlédnout a lovil podruhé ve své síti –
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0:2! Z tohoto úderu se domácí zvedali těžce. řítil na branku domácích Přichystal a jeho
V 62. minutě skončila střela Rubého těsně centr uklidil do sítě bezmocného brankáře
vedle pravé tyče. V 65. minutě nepřetavil Chvěji Demeter – 0:1! Hosté se po tomto
Labuda v další gól ukázkovou přihrávku gólu viditelně uklidnili a než se domácí
Strakoše. Domácí se mohli vrátit do hry z tohoto šoku vzpamatovali, bylo ještě hůř.
v 71. minutě, střela Josla po rozehraném Ve 33. minutě se dostal po smolném kiksu
rohovém kopu však šla nad branku. V 74. domácí obrany k balónu Demeter a jeho
minutě pak gólman hostů Chvěja připravil „padající list“ skončil neomylně mezi tyo gólovou radost fantastickým zákrokem čemi – 0:2!!! Hosté nestačili po přestávce
Šroma. Toužebným gólem neskončila ani zformovat své řady a utkání dostalo nový
další gólovka, po rohovém kopu Josla pře- impuls. Ve 48. minutě se ve skrumáži dostal
střelil branku Šrom. Od gólové pohromy balón na hlavu Moravce a domácí kapitán
zachránil Kostka domácí branku, když se nemýlil – 1:2. Než vlna radosti na hřišudržel vší silou pronikajícího Labudu. De- ti i v hledišti opadla, přišel další osudový
finitivní podobu výsledku dali hosté v 84. moment pro domácí. Bleskový útok hostů
minutě. Pecuch se jako úhoř protáhnul zakončil neomylně Přichystal a hosté znovu
mezi domácími obránci a Unger byl bez vedli o dva góly – 1:3… Ani to však úsilí
sebemenší šance – 0:3!!! Domácí si vypili domácích nezlomilo. Věřte nebo ne. V 55.
kalich hořkosti do dna, hosté se naopak minutě našel balón z rozehraného přímého
poprvé v tomto ročníku radovali z vítězství. kopu Rubým hlavu Adamíka a domácí se
Sestava FC Dolní Benešov: Chvěja, Strakoš, podruhé vrátili do zápasu – 2:3! V dalších
Novák, Moravec, Haas, Karčmář, Rubý, Pe- minutách se projevila zkušenost hostů.
cuch, Adamík (85. Skroch Daniel), Labuda Rozkouskovali hru a podařilo se jim eli(81. Řezníček), Býma (69. Romaněnko)
minovat úsilí domácích alespoň o vyrovnávací gól. Pojistku na své vedení mohli
dát v 71. minutě, nevídanou střelu Přichystala však přilepil fantastickým zákrokem
brankář Chvěja na své rukavice. Do konce
zápasu se na stavu už nic nezměnilo, domácí se tak neradovali ani z jednoho bodu,
naopak vítězství hostů je „posadilo“ na 1.
místo tabulky MSFL. Sestava FC Dolní
Benešov: Chvěja, Strakoš, Novák, Moravec, Haas, Karčmář, Rubý, Pecuch, Adamík
(85. Skroch Daniel), Labuda (81. Řezníček),
V Hulíně se to podařilo, naše mužstvo 3:0
Býma (69. Romaněnko)
zvítězilo!

Dolní Benešov poslal Líšeň do čela tabulky!

FC DB – SK Líšeň 2:3
Dnešní utkání nováčka Moravskoslezské
fotbalové ligy s jedním z nejlepších mužstev
snese visačku „TOP“. Diváci se fotbalem
doslova bavili. A bylo se opravdu na co dívat. Hosté se od úvodního hvizdu dostali
pod mohutný tlak domácích. Ve 2. minutě poslal Rubý pasem mezi stopery hostů
na zteč Labudu, jeho střela těsně minula cíl.
O minutu později gólman hostů Vítek snad
jenom očima vytlačil nádhernou střelu Rubého vedle levé tyče. První střelecký pokus
hostů přišel v 5. minutě, Machálek z dobré
pozice branku přestřelil. V 10. minutě se
uvolnil parádně Haas, po jeho centru minula hlavička Adamíka o pověstný chlup
pravou šibenici. Diváci už jásali, ale střela
Adamíka v 16. minutě orazítkovala jenom
pravou tyč už překonaného Vítka! Gólem
neskončil ani další gólový nájezd domácích
ve 24. minutě. Haas našel nabíhajícího Labudu, jeho hlavičku vyrazil z levé šibenice
Vítek na rohový kop. Ten rozehráli domácí
tak, že se po odkopu hostujícího obránce

Líšeň u nás zvítězila a na 1. místo poskočila

Vysočina se na pohárový postup pořádně nadřela. Fotbalový svátek „zpackal“
v závěru rozhodčí…

FC DB – Vysočina Jihlava 2:5
Dolní Benešov prožíval fotbalový svátek.
Ve 2. kole MOL Cupu přivítal na svém
nádherném trávníku v loňském ročníku
ještě prvoligovou Jihlavu. Tento atraktivní
duel si nenechalo ujít 482diváků! Domácí se velkého favorita nezalekli, a naopak
svým výkonem nadchli všechny přítomné
diváky. V normální hrací době skončilo
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utkání nerozhodně, další průběh pak byl
v režii hlavního rozhodčího, který se stal
jeho smutným hrdinou… Ale pojďme pěkně od začátku. V 7. minutě zahrával Rubý
přímý kop, parádní hlavička Býmy skončila
neomylně v síti jihlavské branky a domácí
vedli – 1:0! Hosté se poprvé dostali na dostřel k brance domácích po čtvrthodině hry.
V 16. minutě se balón odrážel od kopaček
hráčů a střela Štěpánka nakonec znamenala srovnání skóre – 1:1. Hosté ožili. V 18.
minutě šla prudká střela Javůrka těsně
vedle. Ve 20. minutě připravil o gólovou
radost po akci Klímy střelce Turynu skvělým zákrokem brankář domácích Muczka.
Ve 27. minutě stála u hostů paní „štěstěna“, pohotový padáček Adamíka pohladil
jenom pravou tyč. O minutu později přestřelil ve vyložené pozici domácí branku
Klíma. Ve 30. minutě kopali domácí dva
rohové kopy, obrana hostů odolala, naopak
z bleskového brejku poslal hosty do vedení Klíma – 1:2… K vyrovnání byli domácí
blízko ve 32. minutě, na přímý kop Rubého
si naběhl Haas a jeho nádherný volej minul
cíl o pověstný chlup. Stav se neměnil ani
ve 36. minutě, Muczka stačil vyrazit střelu
Klímy na rohový kop. Taky ve 2. poločase sledovali diváci zajímavou fotbalovou
partii. Ve 46. minutě skončila nádherná
akce Adamík – Rubý – střelou Labudy, ale
gólman Vízek udržel balón na své hrudi.
V 50. minutě tleskali diváci čítankové akci
domácích – Haas – Labuda – Býma – zakončené dělovkou Gebauera, která těsně
minula pravou šibenici hostující branky.
V 56. minutě čaroval na brankové čáře
brankář Muczka, který si poradil se střelou Klímy. V 67. minutě vybuchla euforie
domácích na maximum. Rubý načechral
přímý kop excelentně na hlavu Moravce
a Vízek se jenom díval jak balón skončil
v levé šibenici – 2:2!!! Hosté odpověděli
útokem po rozehrání, ale Machuča netrefil bránu otevřenou jako vrata… Od další
pohromy zachránila hosty v 72. minutě pravá tyč, která připravila o gólovou radost
Adamíka po jeho nevídané střele z voleje!!!
Gólem neskončila ani střela Labudy o minutu později, z brankové čáry ji vykopával Štěpánek! Když neskončila gólem ani
střela Javůrka v 87. minutě po parádním
zákroku Muczky, rýsovalo se prodloužení.
No a v nastavené 92. minutě ovlivnil další
vývoj zápasu hlavní rozhodčí, který udělil 2.
žlutou kartu domácímu kanonýrovi Labudovi, který tuto fotbalovou parádu k údivu
všech hráčů a diváků nedohrál… Domácí
tuto fotbalovou křivdu rozdýchávali jen
s vypětím všech morálních sil, především
proto, že Labuda viděl 2. žlutou kartu neprávem – za nedovolený zákrok měl být
potrestán tou 1. udělenou spoluhráč Ro-
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maněnko – což potvrdil i AR1, ale rozhodčí
svůj omyl nenapravil!!! Prodloužení tohoto
nádherného zápasu, o který se postarali
hráči obou kolektivů, tak dostalo hořkou
pachuť a bylo zřejmé, že favorit tuto šanci
neodmítne! Tak se i stalo. Hosté využili
svou přesilovku a třemi góly – ve 104. minutě se trefil Fulnek – 2:3, ve 115. minutě
Javůrek z penalty – 2:4 a konečnou podobu
výsledku dal znovu Fulnek ve 118. minutě – 2:5. Do 3. kola tak postupují hráči SK
Vysočiny Jihlava, ale domácí mrzí daleko
více to, že očekávaný vrchol tohoto dramatu skončil s příchutí pelyńku… Sestava
FC Dolní Benešov: Muczka, Romaněnko,
Novák, Moravec, Haas (109. Skroch Daniel)), Strakoš (46. Labuda), Rubý, Pecuch
(70. Řezníček), Adamík, Gebauer, Býma
(60. Karčmář)

minutě tleskali příznivci domácích nádhernému sólu Massamby, ten výtečně obstřelil
vybíhajícího gólmana Benešova, ale o chlup
i prázdnou branku! Branka hostů odolala
i ve 31. minutě po ukázkových „nůžkách“
Massamby a taky ve 32. minutě, když pohotová střela Fojtíka skončila jenom na horní síti… Benešovští byli blízko gólu ve 35.
minutě, utěšená střela Gebauera však zasvištěla těsně nad břevnem. Po přestávce se
déšť o něco zmírnil, na obloze už nehřmělo
ale naopak, třikrát uhodilo přímo na hrací
ploše. Ve 43. minutě skončil balón v brance
hostů, ale už před tím signalizoval AR 2
postavení mimo hru a gól neplatil. V 53.
minutě se stav utkání poprvé změnil. K údivu domácích se však radovali hosté. Rubý
rozehrál přímý kop, proti hlavičce Adamíka byl brankář Koníček bezmocný – 0:1.
Radost hostů však měla doslova jepičí život.
Po rozehraném rohovém kopu Ťokem se
na zadní tyči prosadil Suchý a na ukazateli
svítil stav – 1:1. V 76.minutě museli domácí
po nezaviněném zranění střídat brankáře
Koníčka Záleským. Ten se nestačil v brance
pořádně zabydlet a po čtyřech minutách si
„zalovil“! V 80. minutě rozehrál přímý kop
nečekaně kanonýr Labuda, brilantně našel
nepokrytého střelce úvodního gólu hostů
Adamíka a ten nedal nádhernou hlavičkou
sebemenší šanci brankáři Záleskému – 1:2.
Byl to nádherný boj, bohužel se špatným
Na tento direkt už domácí ve zbývajících
koncem pro nás…
minutách nenašli sílu. Do třetice se tak z víBenešovským pršelo v Hodoníně štěstí tězství na domácím trávníku neradovali,
naopak hosté už podruhé na hřiští soupeře
plným proudem!
bodovali naplno! V Hodoníně jim doslova
pršelo štěstí plnýmproudem! Sestava FC
Hodonínští se potřetí v novém ročníku Dolní Benešov: Chvěja, Romaněnko (85.
představili na domácím trávníku. Po skal- Řezníček), Novák, Moravec, Haas, Adamík,
pech Petřkovic a Vyškova a navíc po neče- Gebauer, Rubý, Býma (64. Karčmář), Lakaném importu bodů z Hlučína, měli jasný buda, Pecuch (67. Strakoš) – Skroch daniel,
cíl. Bodovat i proti nováčkovi a posunout Muczka
se na „stříbrnou“ příčku tabulky. Ale jak to Fotbalový zákon je neúprosný, favorit
ve fotbale nejednou bývá, zůstalo jen nev derby nevyhrává!
splněné přání… S úvodním hvizdem rozhodčího se spustil déšť, který se v průběhu
FC DB – FK ODRA Petřkovice 0:2
poločasu změnil na nefalšovanou průtrž.
A rušno bylo i na trávníku. V 5. minutě založil bleskovou akci Opina a střelu Massamby stačila obrana hostů zablokovat na rohový kop. V 8. minutě se řítil na branku hostů
Massamba, jako na stříbrném podnose
naservíroval balón na kopačky Ťoka, ale
stoper Moravec skvělým zákrokem gólové
nebezpečí zažehnal. Domácí se neradovali
z gólu ani v 18. minutě, po akci Sasína si
s projektilem Opina poradil výtečným zákrokem brankář Chvěja! Hosté se v první
čtvrthodině dostali na dostřel dvakrát, ale Petřkovická zeď nepadla
Adamíka v 9. minutě a Labudu v 15. minutě Po dvou letech se oba soupeři utkali v „derzradila střelecká muška. Ve 20. minutě se by“ zápase tentokrát v Moravskoslezské lize.
znovu blýsknul skvělým zákrokem Chvěja Hosté v minulém kole už jedno derby hráli,
v brance hostů po dělovce Opina. Ve 26. na domácím trávníku se rozešli v zápase

FK Hodonín - FC DB 1:2
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proti fotbalistům FC Hlučín s nerozhodným výsledkem 2:2. Benešovští po vítězství v Hodoníně věřili, že se právě v tomto
utkání dočkají své první výhry i na domácím trávníku. Nic takového se však nestalo.
Hosté spustili od úvodního hvizdu doslova
fotbalový uragán! Prvních třicet minut se
dá charakterizovat jako souboj Petřkovic proti brankáři Chvějovi. Ve 2. minutě
lapil Chvěja dělovku Szotkowského. V 8.
minutě připravil Chvěja o gólovou radost
Baránka po jeho sólu! V 9. minutě vyrazil
dvě jedovky z bezprostřední blízkosti, ale
proti dorážce Tobiáše už neměl šanci – 0:1.
V 16. minutě minula nádherná střela Szotkowského podél celé branky svůj cíl. Ve 20.
minutě tleskali diváci výtečnému zákroku
Chvěji po střele Rychlého. Domácí si vypracovali první gólovou šanci ve 24. minutě,
Rubý našel z přímého kopu hlavu nabíhajícího Moravce, ale jeho hlavička se mezi tyče
nevešla. Hosté znovu zahrozili ve 26. minutě, střela Smékala z přímého kopu však
zasvištěla jenom těsně nad břevnem. Ve 28.
minutě předvedl Chvěja další skvostný zákrok po sólovém nájezdu Smékala! Po této
smršti měl na kopačkách vyrovnávací gól
domácí kanonýr Labuda, jeho ukázková
střela však skončila jenom na levé tyči už
překonaného Chmiela! Gólman hostů pak
měl velké štěstí, když mu ve 33. minutě vypadnul balón z rukavic, ale gólovou pohromu odvrátil na brankové čáře Plesník. Nástup do 2. poločasu patřil domácím. Ve 47.
minutě udržel brankář Chmiel ve svých
rukavicích nádhernou hlavičku Gebauera.
Ve 48. minutě si poslal balón při odkopu
hostující obránce na svou ruku, ale domácí
reklamovali penaltu marně… Hosté mohli
pojistit své vedení v 59. minutě, Neumanna
však zradila ve stoprocentní šanci střelecká
muška. Z druhého gólu se však Petřkovičtí
radovali v 62. minutě, po rohovém kopu
hlavičkoval Plesník do břevna, odražený
balón pak napálil Ficek a na ukazateli svítil
stav – 0:2! V 66. minutě stálo štěstí u domácích, střela Rychlého se odrazila od břevna,
opakovaná dorážka cíl minula. V 69. minutě měl Szotkowski více než stoprocentní
gólovou šanci po svém ukázkovém sólu, ale
z gólu se neradoval. Domácím svitla jiskřička naděje na kontaktní gól v 80. minutě,
Adamík uvolnil nádherně Rubého, ten prodloužil na Skrocha, ale Chmiel jeho střelu
přilepil do svých rukavic na brankové čáře!
Domácí se neradovali z gólu ani v 84. minutě, střelu Rubého z přímého kopu stačil
Chmiel udržet s pomocí pravé tyče na své
hrudi. Diváci pak ještě jednou odměnili potleskem vynikající zákrok brankáře Chvěji
v 85. minutě, který si poradil s tutovkou
Szotkowského. Domácí se tak ani ve třetím zápase na vlastním trávníku neradovali
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z vítězství. Diváci však objektivně uznali,
že dnes zvítězilo zaslouženě lepší mužstvo
a tím byli právě hosté z Petřkovic! Sestava
FC Dolní Benešov: Chvěja, Strakoš, Novák,
Moravec, Haas, Adamík, Gebauer, Rubý,
Býma (70. Romaněnko), Labuda (31. Karčmař), Pecuch (70. Skroch Daniel) Muczka
Střelecký galakoncert kanonýra Filipa Labudy!

FC Viktoria Otrokovice‑FC DB 3:4
Náročná a fotbalově kvalitní fotbalová bitva
se odehrála v dnešním utkání na trávníku
Viktorie. Diváci od první do poslední minuty sledovali nevídané drama, kterému
kraloval hostující ostrostřelec Labuda, autor
všech gólů hostů!!! Hodnocení tohoto dramatu provedli oba trenéři bezprostředně
po utkání, v tomto přehledu si zrekapitulujeme, jak se zápas vyvíjel. Ve 3. minutě
prošla střela Vašulky podél celé prázdné
branky do zámezí. V 7. minutě měl plné
ruce práce brankář domácích Semanko se
skákavou střelou Rubého. V 8. minutě si Semanko poradil se sólovým nájezdem Labudy, jeho nádhernou střelu vyrazil na rohový kop. Po jeho rozehrání minula hlavička
Býmy o pověstný chlup levou šibenici. V 11.
minutě se radovali domácí z gólu, závar
v hostující obraně zakončil nekompromisně Šohaj – 1:0. Svůj náskok mohli domácí zvýšit v 19. minutě, Slaný však netrefil
ve stoprocentní šanci prázdnou branku!
Ve 27. minutě založili hosté bleskový brejk,
Býma poslal do gólovky Rubého, ale jeho
střela se mezi tyče nevešla. Ve 33. minutě
se báječně uvolnil na pravé straně Pecuch
a jeho nevídaný centr poslal z voleje do levé
šibenice Labuda – 1:1. Stejný hráč pak ve 38.
minutě nepřetavil svůj sólový nájezd na Semanka na vedoucí gól hostů… V začátku
2. poločasu prožili domácí fotbalový šok.
Ve 46. minutě poslal dlouhý pas za domácí
obranu Býma a Labuda z otočky překvapil nejen domácí obránce, ale i gólmana
Semanku – 1:2. Než stačili domácí tento
úder rozdýchat, bylo ještě hůř. Ve 47. minutě poslal na zteč Rubý Labudu a ten potvrdil
svůj střelecký apetit – 1:3. Domácí lavička
na tento nečekaný vývoj okamžitě zareagovala dvojím střídáním. V 58. minutě skončil
dlouhý pas Šohaje na hlavičce Mlýnka a domácí se vrátili do zápasu – 2:3. Na trávníku
i v hledišti to neuvěřitelně ožilo. V 62. minutě vybuchlo hlediště nadšením. Domácí
rozehráli rohový kop a Markovič srovnal
stav zápasu na – 3:3!!! Fotbalové drama
zvedalo diváky ze sedadel. Obě mužstva
toužila po vítězství. Na trávníku se bojovalo
o každý metr hřiště, tempo fotbal se dostal
do nejvyšších obrátek. V 70. minutě však
potvrdil svůj mimořádný střelecký koncert
hostující Labuda. Proháčkoval se celou domácí obranou a brankář Semanko byl proti

jeho střele bezmocný – 3:4!!! Ve zbývajících
minutách prahli domácí alespoň po vyrovnání, hostující obrana v čele s gólmanem
Bolkem však s vypětím posledních sil odolávala. Když minula v 86. minutě parádní
střela Jasenského z přímého kopu pravou
šibenici, dotáhli hosté tento zápas do vítězného konce! Tímto vítězstvím potvrdili,
že jim v tabulce odehraných utkání „venku“
paří právem 1. místo!!! Sestava FC Dolní
Benešov: Bolek, Strakoš, Novák, Moravec,
Haas, Karčmář, Gebauer, Rubý (90. Muczka), Býma (90. Skroch Daniel), Labuda (86.
Romaněnko), Pecuch - Chvěja

úder rozdýchávali domácí jen velmi těžce!
Domácí lavička reagovala dvojím střídáním
a jiskřička naděje přece jen přišla. V 61. minutě se báječně trefil Gebauer a snížil na –
1:3. Hosté se zatáhli na vlastní polovinu,
ale v 67. minutě byli blízko dalšímu gólu,
Dovhanyuka však zradila střelecká muška. V 70. minutě pak odolala branka hostů
od gólové pohromy po ukázkové zadovce
Moravce… Konečnou podobu výsledku pak
dal až v 90. minutě domácí kanonýr Labuda,
který nevídanou střelou z přímého kopu
vymetl levou šibenici hostující branky – 2:3.
Víc už domácí nestihli, a tak i dále marně
čekají na své první vítězství na domácím
trávníku!!! Sestava FC Dolní Benešov:
Bolek, Strakoš, Novák (56. Romaněnko),
Moravec, Haas, Karčmář, Gebauer, Rubý
(89. Skroch D.), Býma, Labuda, Pecuch (54.
Ronec) – Řezníček, Chvěja

Favorit nevyhrál, derby zůstalo bez vítěze!

FC Hlučín - FC DB 2:2
Vedeme 4:3, ale musíme se soustředit až
do konce hry

Z domácí nedobytné tvrze už nezbyly
ani základy…

FC DB – MFK Vyškov 2:3
Neuvěřitelný a skoro záhadný problém řeší
nováček Moravskoslezské ligy z Dolního
Benešova. Nejúspěšnější celek podle „tabulky pravdy“ na hřištích soupeřů, nedokázal
ani ve čtvrtém zápase na domácím trávníku vyhrát… Z domácí fotbalové tvrze se
tak boří doslova už i základy a soupeři si
v Dolním Benešově otevřeli „zlatý bodový
důl“!!! Potvrzením této neuvěřitelné skutečnosti byl i dnešní zápas. Už ve 4. minutě
potrestal hostující Matocha kiks domácí
obrany a hosté vedli – 0:1. Než se domácí
stačili vzpamatovat, mohlo být ještě hůř, ale
po centru Němečka pálil Jeřábek ve vyložené pozici vysoko nad! Další gólovou pohromu pak odvrátil skvělým zákrokem domácí
gólman Bolek v 19. minutě po přímém kopu
Ondřeje Vintra. Ve 24. minutě však hosté
zvýšili náskok po brejku Ondřeje Vintra se
trefil mezi tyče Marek Vintr – 0:2!!! Domácí
se však doslova na trávníku hledali, jejich
největší šance na kontaktní gól, po akci
Rubého s Novákem, skončila jen na horní
síti už překonaného brankáře Kunického!
Vstup do 2. poločasu byl pro hosty smolný.
Ve 47. minutě se šel po 2. žluté kartě za kritiku rozhodčího předčasně sprchovat Jeřábek.
Domácím začala přesilovka, ale její vývoj
byl překvapivý! V 50. minutě vyšel hostům brejk a Ondřej Vintr posunul ukazatel
skóre na překvapivých – 0:3!!! Tento K.O.
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Po několikaleté přestávce naservíroval
los MSFL divákům s napětím očekávané
„Prajzské derby“. Po závěrečném hvizdu
rozhodčího lze označit toto derby jednoznačně nejen jako bojovné, ale téměř jako
bratrovražedné!!! V kádrech obou mužstev
se to hemží hráči, kteří jsou spojeni působením v obou klubech. Na hrací ploše to
však od první minuty vypadalo jako boj
„muže proti muži“. Od kopaček především
domácích hráčů nelétaly jenom jiskry, ale
po jejich zákrocích se sestava hostů v průběhu 1. poločasu výrazně změnila. Posuďte
sami. Prvním ošetřovaným hráčem hostů byl už v 1. minutě po zákroku Jančíka
Gebauer. Bylo znát s jakou taktikou domácí začali zápas. Napětí ještě vzrostlo,
když po kiksu domácího kapitána poslal
hosty v 9. minutě do vedení parádní střelou do levé šibenice Rubý – 0:1. Domácí
prahli po vyrovnání. Bleskový brejk zakončil De Carvalho přízemním centrem
podél celé branky a Mozol ve 20. minutě
srovnal stav na – 1:1. Domácí povzbuzeni
tímto gólem ještě zvýšili svůj tlak. Ve 32.
minutě si naskočil na centr Málka Foltyn,
ale jeho prudká hlavička se mezi tyče nevešla. Rychlonohý De Carvalho předvedl
ve 33. minutě ukázkové sólo, ale brankář
Bolek ho fantastickým zákrokem připravil
o gólovou radost! Ve 36. minutě skončil
zápas pro hostujícího Býmu, s nakopnutým
levým kotníkem to dále nešlo. Než stačili
hosté vystřídat odvrátil Haas obětavým zákrokem gólové nebezpečí po střele Málka.
Pořádně „nakopáno“ dostal ve 40. minutě bez karetního trestu hostující kanonýr
Labuda! Další pohromu zažili hosté ve 45.
minutě. Po důrazném souboji odvezla „Zá-
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chranka“ Ronce s krvavou hlavou na „šití“
do nemocnice! Hostující lavička tak značně
prořídla… Ve 2. poločase ubylo bojovnosti,
výrazně přibylo fotbalovosti! Hosté v 50.
minutě znovu rozebrali obranu domácích,
od Řezníčka se dostal balón na kopačky
Labudy a ten potvrdil roli kanonýra – 1:2!
Od další pohromy zachránil domácí gólman Kodeš, když dělovku Labudy vyrazil v 57. minutě na rohový kop. Hlučínští
stupňovali svůj útočný tlak. V 65. minutě
už diváci jásali gól, ale brankář Bolek se
znovu zaskvěl parádním zákrokem a s pomocí tyče zabránil jistému gólu. Za odměnu
dostal v následné skrumáži pořádně „naloženo“, ale po ošetření v utkání statečně
pokračoval. V 73. minutě spálil vyloženou
šanci na vyrovnání, po krásném centru Dostála, Massaniec, jeho hlavička cíl minula…
Konečnou podobu výsledku a následnou
dělbu bodů tak dal v 86. minutě hlavičkující
Foltyn po rozehraném rohovém kopu – 2:2.
Znovu se tak potvrdilo, že favorit v derby
nevyhrává… Sestava FC Dolní Benešov:
Bolek, Romaněnko, Strakoš, Moravec,
Haas, Karčmář, Gebauer, Rubý, Ronec (45.
Řezníček), Býma (40. Skroch Daniel), Labuda – Pecuch, Chvěja

Labudy Rubý, ale gólman Uvízl se překvapit
nenechal. V závěru poločasu měli domácí
ještě dvě možnosti k navýšení svého vedení.
Ve 39. minutě našel Seibert dlouhým pasem nabíhajícího Krče, ale ten ve vyložené
šanci branku přestřelil. V poslední minutě
prvního poločasu pak ještě po akci Vichty
trefil levou tyč hostující branky Krč. Domácí svůj výkon z prvního poločasu po změně
stran nezopakovali. V 67. minutě pak přišel
druhý kritický moment ve vývoji zápasu.
Brankář Uvízl sestřelil mimo vápno pronikajícího Labudu. Hlavní rozhodčí s asistentem však k nelibosti hostů po vzájemné
diskuzi ocenili tento zákrok pouze žlutou
kartou… Otřeseného Labudu hosté vystřídali a taky Pecuch opustil trávník. Trhliny
v hostující sestavě dokonale využili domácí
v závěrečné desetiminutovce. V 80. minutě
ještě stačil Bolek výtečným zákrokem zlikvidovat sólo Jeřábka, ale proti střele Vichty
už neměl nárok – 3:0… V 84. minutě pak
našlápnul ke svému sólu přes celou obranu hostů Komenda a posunul ukazatelem
skóre na – 4:0. Definitivní podobu výsledku
pak dal v 90. minutě Svoboda, který poslal
balón do prázdné branky podél vybíhajícího gólmana hostů Bolka – 5:0!!! Pro hosty
tak skončila nevídaná série úspěchů na hřištích soupeře, ale jak to ve fotbale bývá, kde
jedna série končí, tam druhá začíná! Sesta‑
va FC Dolní Benešov: Bolek, Romaněnko,
Strakoš, Moravec, Haas, Karčmář, Gebauer,
Rubý, Ronec (46. Řezníček), Labuda (73. Večerek Dominik), Pecuch (69. Skroch Daniel)

minutě, když střela Silného orazítkovala
jenom levou tyč! Obraz hry se nezměnil
ani po přestávce. Vlnu emocí přinesla 50.
minuta. Vybíhající gólman Floder zahrál
rukou mimo pokutové území, ale po žluté
kartě pokračoval ve hře… Utkání se pak
změnilo na souboj hostů s Bolkem a obětavou obranou domácích. V 55. minutě nevěřil Okleštěk, jak si Bolek poradil s jeho
hlavičkou z malého vápna!!! V 60. minutě
Bolek znovu čaroval po střele Krhuta. Na to,
co dokázal „spálit“ v 72. minutě po svém
sólovém nájezdu Okleštěk na Bolka, dlouho
nezapomene!!! Když domácí přežili i tuto
kritickou minutu, tak se znovu potvrdilo
známé pravidlo – „Nedáš – dostaneš“! V 80.
minutě rozehrál Strakoš přímý kop, střelu
Býmy však udržel Floder na své hrudi. V 82.
minutě přiťuknul Labuda hrudí míč po přímém kopu nabíhajícímu Pecuchovi a proti
jeho dělovce pod břevno neměl Floder žádnou šanci – 1:0!!! Ve zbývajících minutách
domácí s vypětím posledních sil už změnu
skóre nepřipustili, a tak se po závěrečném
hvizdu konečně radovali z prvního vítězství
i na domácím trávníku!

V pohádkách září Bolek a Lolek – v Benešově Petr Bolek!
Mirek Ronec skončil z nosítek v nemocnici…

Každá série má svůj konec!

SK Uničov – FC DB 5:0
Zajímavou bilanci má v letošním ročníku
MSFL nováček z Dolního Benešova. Od porážky v úvodním kole v Uherském Brodu
na hřišti soupeře neprohrál! Dnešním zápasem v Uničově je tato série už minulostí…
Hosté vysoko prohráli po průběhu, který
podstatně ovlivnily dva momenty. Po úvodní zahřívací desetiminutovce přišel první
kritický moment. V 10. minutě stačil Bolek vyrazit gólovku Jeřábka na rohový kop.
Po jeho rozehrání pálil v 11. minutě znovu
Jeřábek a proti jeho tečované střele byl Bolek
bezmocný – 1:0. Pověstná 13. minuta byla
pro hosty více než nešťastná. Svoboda založil bleskový brejk, jako na stříbrném podnose nabil Vichtovi a ten gólem do prázdné branky zvýšil stav na – 2:0. Hosté se
z tohoto úderu zvedali velmi těžce. První
střelu na branku domácích poslal po akci

FC DB – SK HS Kroměříž 1:0
Ano, je to tak! Právě výkon domácího
gólmana Bolka byl základním kamenem
k vítězství domácího mužstva nad jedním
z favoritů letošního ročníku MSFL!!! A jak
se toto překvapení kola rodilo? Už ve 3. minutě vyrazil Bolek dělovku Silného z malého vápna na rohový kop! Na druhé straně se
zaskvěl v 15. minutě brankář hostů Floder
po střele Pecucha. Ve 20. minutě si naběhl na centr Jelečka z levé strany Okleštěk,
jeho střela o fous minula pravou tyč domácí branky…Ve 23. minutě založil bleskový
brejk Okleštěk, nabil do gólovky Silnému,
ale fantastický zákrok Bolka gólovou pohromu odvrátil. Bez gólového efektu zůstaly
i šance domácích ve 27. minutě. Po nádherném centru Haase hlavičkoval Býma, ale
Floder reflexivním zákrokem vytlačil balón
na rohový kop. Po jeho rozehrání skončila
střela Pecucha jenom na břevně! Ani ve 30.
minutě se hosté z gólu neradovali, po průniku Krhuta do vápna, se střela Silného mezi
tyče nevešla. Skóre se nezměnilo ani ve 44.
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Byl to náročný boj až do posledního hvizdu

Sestava FC Dolní Benešov: Bolek, Romaněnko, Strakoš, Moravec, Haas, Karčmář, Gebauer, Rubý (75. Labuda), Ronec
(86. Řezníček), Pecuch (89. Skroch Daniel),
Býma – ( Večerek, Skroch, Chvěja)
Vedení fotbalového klubu děkuje všem
svým sponzorům a především městu Dolní
Benešov za finanční i materiálovou pomoc
při zajištění činnosti klubu. Poděkování patří taky všem hráčům za vzornou reprezentaci klubu a města a taky všem příznivcům
za jejich diváckou podporu. Připojují se
taky hráči, trenéři a vedoucí mužstev a věří,
že přízeň diváků bude v ještě větším počtu
pokračovat až do skončení podzimní části
soutěžního ročníku 2018/2019!

„ Sportu zdar
a Dolnobenešovskému
fotbalu zvlášť “ !
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Německá kvalita
BESSER – Prosinec

SORTIMENT
VOLNĚ STOJÍCÍ
I VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
pračky
sušičky
myčky
vysavače
kávovary
trouby
varné desky
odsávače
chladničky

Nyní máte možnost získat zdarma exkluzivní prodlouženou 10letou záruku na vybrané pračky, sušičky
a vestavné myčky Miele, které zakoupíte v období do 31. 12. 2018 u autorizovaného prodejce Miele.
Další informace poskytne ElektroPAŠEK.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

www.elektropasek.cz
květen - čer ven 2018

Inzerce
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Specializujeme se na prodej spotřebičů špičkových značek např.
Německá kvalita IMMER BESSER

SORTIMENT

Otevírací doba prodejny:
1500 - 1800 hodin
Pondělí - Pátek 1000 - 1200
Sobota
800 - 1100 hodin

Ve společnosti LORD Hausgeräte vyvíjíVOLNĚ STOJÍCÍ
a další
me a dodáváme evropským zákazníkům
I
VESTAVNÉ
SPOTŘEBIČE
domácí spotřebiče zaměřené na dokoAdresa prodejny: nalý výsledek odvedené práce, klademe
Ratibořská 26
tel.: 602 732 110
vysokou kvalitu a spolehlivost
pračky
747 23 Bolatice důraz na
tel.: 553 654 204
spotřebičů. 2+3 roky záruku na funkci
sušičky
celého spotřebiče máme u všech produktů a myčky
nemusíte nic vyřizovat a přihlašovat přes
internet. Záruční i pozáruční
vysavače
servis provádí
ElektroPAŠEK.
kávovary

trouby
Dodáváme
PRAČKY, SUŠIČKY, MYČKY
varné
desky
Vestavné
MYČKY,
TROUBY a INDUKČNÍ
DESKY. odsávače
Nyní máte možnost získat zdarma exkluzivní prodlouženou 10letou záruku na vybrané pračky, sušičky
a vestavné myčky Miele, které zakoupíte v období do 31. 12. 2018 u autorizovaného prodejce Miele.
Další informace poskytne ElektroPAŠEK.

chladničky

Vyrábí ty nejlepší spotřebiče v oboru chlazení

volně
stojící i vestavné.cz
www.elektro
pasek

Specializujeme se na prodej spotřebičů špičkových značek např.
chladničky, mrazničky, kombinované chladničky a ameriky,
vinotéky...

se zárukou 2 + 3 roky
a další

Otevírací doba prodejny:
Adresa prodejny:
Pondělí - Pátek 1000 - 1200
1500 - 1800 hodin
Ratibořská 26
tel.: 602 732 110
00samosprávného
00 celku. Vydává Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice, IČ 00299847. Řídí redakční rada (Mgr. Herbert Pavera, Janetta Gratzová), povoleno MK ČR E 22934 ze dne 19. 5. 2017 /č. 158/. Vychází 6x ročně. Redakce – OÚ Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23
Bolatický
zpravodaj – Periodický tisk územního
Sobota
8
11
hodin
747
23
Bolatice
tel.: 553 654 204
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Cenová bomba
Instalační poplatek jen
včetně

99 Kč

DPH

Cena za instalaci platí při smlouvě na 24 měsíců.

Rychlost 100/100 Mbit za 300 Kč včetně DPH.
Nabídka se týká nových i stávajících klientů
na optické síti.

kancelar@hlucin.net
705 707 705, www.hlucin.net
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Kulturní dům Dolní Benešov
Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov,
tel.: 553 651 159, e‑mail: zpravodaj@dolnibenesov.cz
Program listopad - prosinec
Sobota 3. 11. Koncert kapely Mandrage
3. 11– 4. 11. Výlov rybníka Nezmar
Úterý 6. 11. Pietní akt ke Dni veteránů – Dolní Benešov od 16.00 hod.
Pátek 9. 11. Pietní akt ke Dni veteránů – Zábřeh od 17.00 hod.
Sobota 10. 11. Badmintonový turnaj
Sobota 10. 11. Podzimní koncert Dolbendu
Neděle 11. 11. Svatomartinský koncert
Čtvrtek 15. 11. Společenský večírek SPCCH
Pátek 16. 11. Koncert kapely Desmod
Sobota 17. 11. Vystoupení Míši Růžičkové+křest nového CD
Neděle 18. 11. Divadelní představení PERFECT DAYS
Čtvrtek 22. 11. 100 let republiky – budova hlavní školy od 16.00 hod.
Sobota 1. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na dětském hřišti
v Zábřehu, od 17.00 hod.
Sobota 1. 12. Mikulášení na rynku, od 16.00 hod.
Neděle 2. 12. 1. Adventní koncert v kostele sv. Martina, účinkují žáci
a pedagogové ZUŠ P. J. Vejvanovského, dětský pěvecký sbor Nezmar,
od 16.30 hod, v 18.00 hod. slavnostní rozsvícení vánočního stromu
na náměstí C. Lellka
Sobota 8. 12. Čerti z Rakouska v Česku
Neděle 9. 12. 2. Adventní koncert v kostele sv. Martina, účinkuje
Pěvecký sbor Rozmar a Silesian Brass Quintet, od 16.30 hod.
Středa 12. 12. Děti dětem – setkání zdravotně postižených dětí ze
sociálních zařízení
Pátek 14. 12. Vánoční koncert Petry Janů
Sobota 15. 12. Adventní jarmark od 13.00 hod.
Sobota 15. 12. Vánoční kapr – volejbalový turnaj v tělocvičně
Neděle 16. 12. 3. Adventní koncert v kostele sv. Martina, účinkuje
VIENTO MARERO DUO, od 16.30 hod.
Neděle 23. 12. Vánoční koncert Městského orchestru mladých,
od 16.30 hod.
Středa 26. 12. Zpívání koled na sídlišti, od 17.00 hod.
Středa 26. 12. Fotbalový turnaj v tělocvičně
Sobota 29. 12. Tenisový turnaj v tělocvičně

Více informací naleznete na: www.kddb.cz nebo na www.dolnibenesov.cz
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